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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. В сучасній юридичній науці категорія 

«правова система», попри значну кількість наукових досліджень, присвячених як 

загальним, так і особливим її властивостям, залишається предметом дискусій се-

ред вітчизняних та зарубіжних науковців. Однак, незважаючи на інтерес до розу-

міння природи та характеру правової системи, а також типології правових систем 

світу, єврейська правова система значною мірою залишається поза увагою спеціа-

льних досліджень. В українській правовій науці відсутнє чітке розуміння сутності 

єврейської правової системи та її генезису. 

Виходячи з наведеного, для сучасної загальнотеоретичної юриспруденції 

дослідження такого унікального правового явища, як єврейська правова система, є 

важливим і своєчасним. Попри її багатогранність та складну внутрішню будову, 

важливо акцентувати увагу на тих специфічних властивостях, які виокремлюють 

єврейську правову систему серед масиву інших типів правових систем. Правова 

система єврейського народу протягом усієї історії свого розвитку відзначалась 

стійкістю та послідовністю, утворивши таким чином збагачений багатовіковим 

надбанням правовий феномен. Водночас, своєрідність такого феномену прояви-

лась і в тому, що з настанням довгоочікуваної події всіх єврейських поколінь – 

створенням незалежної держави, єврейська правова система фактично припинила 

свій розвиток, лише частково трансформувавшись у нову правову систему держа-

ви Ізраїль. 

Крім історичних умов, під впливом яких безперервно формувалася єврейсь-

ка правова система, їй притаманні низка унікальних властивостей, через призму 

яких проявляється її оригінальність. В першу чергу, це стосується властивостей, які 

притаманні нормативній, інституційній та ідеологічній складовим правової системи. 

Природно-правовий підхід до розуміння права та прав людини, ідеями якого прони-

зані норми єврейського права та правова свідомість єврейського народу, дозволяє 

робити висновки про те, що ще задовго до зародження вчення давньогрецьких мис-

лителів про природно-правову концепцію, вона уже була виражена в нормах Тори та 

реалізовувалась на практиці в єврейському суспільстві. 
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Актуальність теми дослідження мотивується і тим, що предмет правового 

дослідження охоплює часові межі від періоду Синайського законодавства до фун-

кціонування правової системи держави Ізраїль, а, відтак, автором у межах окрес-

леного предмету аналізуються не лише норми Тори й Талмуду, а й першоджерела 

постталмудистського періоду, що, в свою чергу, є відмінною ознакою даної робо-

ти від подібних наукових досліджень єврейської правової дійсності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота ви-

конана на кафедрі теорії та історії держави і права ДВНЗ «Ужгородський націона-

льний університет». Дисертація виконана в межах науково-дослідної теми кафед-

ри теорії та історії держави і права «Правова реформа в Україні і державах Цент-

ральної Європи: теоретичні та історико-юридичні аспекти» в частині дослідження 

правової традиції в Центральній Європі, невід'ємною складовою якої виступає ге-

незис єврейської правової системи. Тема роботи відповідає також Пріоритетним 

напрямам розвитку правової науки, схваленим Національною академією правових 

наук України. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в аналізі генези-

су єврейської правової системи, дослідженні окремих властивостей інституційної, 

ідеологічної та нормативної складових, які в сукупності відображають сутність 

цього типу правової системи. Досягнення вказаної мети потребує вирішення на-

ступних завдань: 

- проаналізувати становлення і розвиток єврейської правової системи від 

періоду патріархів (приблизно 2000 р. до н.е. по 1250 р. до н.е.) до періоду елліні-

зму - періоду пар (з 331 р. до н.е. по 63 р. до н.е.); 

- дослідити генезис формування єврейської правової системи з початку 

складання Талмуду від періоду танаім (I - II ст.ст.) до періоду трансформації єв-

рейської правової системи в правову систему держави Ізраїль (кінець XVIII ст. – 

XX ст.); 

- розкрити еволюцію підходів до розуміння єврейської правової системи в 

сучасній юридичній науці та виокремити її основні ознаки; 
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- з'ясувати особливості стилю юридичної техніки в системі єврейського пра-

ва через аналіз систематизації єврейського законодавства та способу викладу пра-

вових норм; 

- виявити основні принципи формування нормативної, інституційної та іде-

ологічної складових єврейської правової системи; 

- розкрити еволюцію поняття єврейського права та проаналізувати місце 

Письмового Закону, Усного Закону, зокрема, Талмуду в системі джерел єврейсь-

кого права. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, пов'язані з розвит-

ком єврейської правової системи, в тому числі правові явища, які найбільш повно 

відображають її суть, а також суспільні умови, які впливали на її формування і 

розвиток.  

Предмет дослідження – історико-правові і теоретичні закономірності про-

цесу становлення, розвитку та функціонування єврейської правової системи як 

унікального, багатогранного явища правової дійсності, історії її походження, фо-

рмування та розвитку. 

Методи дослідження. Багатогранність та складність внутрішньої будови 

такого правового явища як єврейська правова система обумовлюють систему ме-

тодологічних принципів та підходів, які лежать в основі дисертаційного дослі-

дження. З числа принципів, що відіграли важливу роль при дослідженні єврейсь-

кої правової системи, слід виокремити когнітивний, історичний, принципи струк-

турності, цілісності та раціональності. 

Враховуючи поставлені завдання та мету наукового дослідження, для дося-

гнення наукового результату застосовані наступні загальнонаукові та спеціально-

наукові методи: історичний метод, який є особливо актуальним, оскільки дослі-

дження генезису єврейської правової системи, яка формувалась протягом тисячо-

літь, потребує ретроспективного аналізу та виявлення відповідних закономірнос-

тей (розділи 1, 2); системний метод, застосування якого зумовлене багатогранніс-

тю та складністю внутрішньої будови єврейської правової системи (розділ 3); ва-

жливу роль відіграв порівняльно-правовий метод, за допомогою якого та через 
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співставлення окремих властивостей і структурних елементів єврейської правової 

системи щодо інших типів правових систем вдалось простежити специфіку та ха-

рактерні особливості нормативної, інституційної та ідеологічної складових (роз-

діл 3); використання герменевтичного методу обумовлено необхідністю пізнання 

текстів єврейських законів (розділ 3); аксіологічний метод дозволив здійснити 

оцінку єврейського права на відповідність ідеям справедливості, рівності і свобо-

ди (підрозділи 3.2 та 3.3); використання методу критичного аналізу як одного з 

основних в історико-юридичних дослідженнях посприяло високому рівню аналізу 

наукової літератури, що бралася за основу у дисертаційному дослідженні. 

Теоретичну основу дослідження склали праці вітчизняних та зарубіжних 

учених правознавців, істориків, які присвятили свої наукові дослідження питан-

ням єврейської історії, єврейських традицій та законів. У дослідження обраної те-

ми значний науковий внесок здійснили такі провідні вчені як Й. Агур, С. І. Ай-

зенштадт, Р. Банк, Н. В. Володіна, Г. Грец, С. Дубнов, М. Єлон, Ш. Єттінгер, А. 

Лопухін, Д. В. Лук’янов, М. М. Марченко, Н.М. Оніщенко, Д. Я. Примаков, П. М. 

Рабінович, Д. Рід, С. Рот, Дж. Телушкін, Л. Шіффман, А. Штейнзальц тощо.  

Крім того, першочергову роль у дослідженні єврейської правової системи 

відіграли першоджерела єврейського права – Тора, Талмуд та окремі праці Май-

моніда, які послужили вагомим підґрунтям для аналізу єврейських законів, право-

вої свідомості та традицій єврейського народу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим цілісним монографічним дослідженням, в якому на основі аналізу істори-

чних джерел та першоджерел єврейського права розкрито генезис єврейської пра-

вової системи та виявлено основні закономірності розвитку її нормативної, інсти-

туційної та ідеологічної складових. Наукова новизна конкретизується в таких ос-

новних положеннях: 

уперше: 

- розкрито через основні етапи генезис формування єврейської правової си-

стеми до її трансформації в правову систему держави Ізраїль; 
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- дано визначення основних ознак єврейської правової системи та сформо-

вано її авторську дефініцію - це історично обумовлена, цілісна, структурно впоряд-

кована сукупність заснованих на Торі правових засобів, через які впорядковувалося 

єврейське суспільство та забезпечувалося досягнення в ньому правопорядку; 

- сформовано новий підхід до розуміння єврейського права, за якого його 

зміст включає в себе не лише Галаху, а й Агаду; відтак, єврейське право - це за-

снована на релігії система правових норм, принципів, цінностей, звичаїв та тра-

дицій, сформована та збережена протягом тисячоліть єврейським народом для 

підтримання правопорядку; 

- дослідження основних принципів формування нормативної та ідеологічної 

складових єврейської правової системи; 

удосконалено: 

- знання про специфічні ознаки стилю юридичної техніки в системі єврейсь-

кого права; 

- знання про правову систему держави Ізраїль, ступінь поєднання в ній оз-

нак релігійної (іудейської) та світської правових систем; 

- знання про загальнотеоретичні та порівняльно-правові аспекти співвідно-

шення категорій «єврейське право» та «єврейська правова система» з точки зору 

їхнього змістовного наповнення в сучасній юридичній науці; 

- знання про окремі положення теорії періодизації єврейської історії, зокре-

ма, щодо розвитку держави і права; 

набули подальшого розвитку: 

- ідеї про безперервний тисячолітній розвиток єврейської правової системи 

як унікального динамічного правового явища;  

- дослідження взаємозв’язку релігії і права в єврейській правовій системі; 

- ідеї про природно-правову концепцію прав людини в староєврейських та 

сучасних джерелах права держави Ізраїль; 

- загальнотеоретичні знання про низку понять (категорій), які відображають 

узагальнення емпіричного досвіду розвитку єврейської правової системи (теорії 

джерел права, тлумачення права, юридичної техніки тощо). 
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Практичне значення отриманих результатів. Результати та висновки до-

слідження можуть використовуватися: 

у науково-дослідній діяльності – для подальшого дослідження єврейської 

правової системи та інших правових систем з релігійним підґрунтям, а також су-

часної правової системи держави Ізраїль, зокрема, при визначенні в ній місця єв-

рейського права та єврейських традицій; 

у правотворчій сфері та практичній діяльності – для розвитку правових 

методів впливу світської демократичної держави на релігійну сферу; 

у навчальному процесі – для удосконалення змістовного наповнення навча-

льних курсів «Теорія держави і права», «Проблеми теорії держави і права», «По-

рівняльне правознавство», «Методологія юридичної науки». 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослі-

дження обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та історії держави і права 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», а також на: міжнародній нау-

ково-практичній конференції «Особливості розвитку публічного та приватного 

права» (м. Харків, 17-18 липня 2015 року); міжнародній науково-практичній інте-

рнет-конференції «Сучасні проблеми права України» (м. Тернопіль, 1 жовтня 

2014 року); міжнародній науково-практичній конференції «Правове регулювання 

суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (м. Запоріж-

жя, 3-4 жовтня 2014 року). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження знайшли відо-

браження у шести статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях з юриди-

чних наук, дві з яких – у зарубіжних виданнях, а також у чотирьох інших публіка-

ціях. 

Структура роботи обумовлена метою та завданнями дослідження і склада-

ється з вступу, трьох розділів, які включають в себе десять підрозділів, висновків 

та списку використаних джерел (250 найменувань на 22 сторінках). Загальний об-

сяг дисертації становить 226 сторінок, з яких основного тексту – 204 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ЄВРЕЙСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 

1.1. Методологія та ступінь наукової розробки проблеми 

Нормативна та ідеологічна складові єврейської правової системи стали пре-

дметом запозичення та підставою для створення нових правових систем, в основі 

яких стояла релігія, побудована на нормах Тори і Танаху (Священного писання). 

У такий спосіб на світовій арені виникли іслам та християнство з притаманними 

їм засобами правового впливу на суспільні відносини всередині арабського та 

християнського суспільств. Однак, слід погодитись з американським професором 

Г. Берманом, який відмічає, що попри значний вплив іудаїзму на християнство й 

іслам, Талмуд так і не здійснив жодного впливу на великих законотворців і юрис-

тів Заходу [1, с. 161].  

Причиною цього є не лише історичні умови формування єврейської право-

вої системи, а й низка притаманних їй особливостей, завдяки яким і пояснюється 

така стійкість та замкнутість єврейської правової системи щодо інших правових 

систем. Однак, перш ніж перейти безпосередньо до аналізу таких особливостей, 

слід розглянути питання класифікації правових систем та правових сімей у сучас-

ній юридичній науці, визначивши серед них місце єврейської. 

Поняття «правова система» позначає правове явище, яке в сучасній юриди-

чній науці характеризується поляризацією правових поглядів. Загальновідомо, що 

правова система найчастіше розглядається в контексті існування держави як ос-

новного носія публічної влади. Професор Оксамитний В. В., досліджуючи класи-

фікації правових систем, зауважує, що незважаючи на їхнє різноманіття, компара-

тивісти найчастіше розглядають подібності та відмінності правових систем саме 

держав, звертаючись до домінуючого в державі праворозуміння, нормативного 

масиву та механізму дії правових приписів. Одночасно, вчений наголошує, що 

недостатньо дослідженими залишаються інші аспекти, які безпосередньо витіка-

ють із правової системи як об’єктивно складеної та історично обумовленої сукуп-
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ності правових явищ і інститутів не тільки конкретної держави, а й інших утво-

рень, що мають місце в сучасному світі [2, с. 4-5]. Аналогічна ситуація спостері-

гається і з дослідженням єврейської правової системи, яку потрібно розглядати 

без прив’язки до єврейської держави. Враховуючи те, що протягом майже всієї 

історії свого розвитку єврейська правова система існувала без власної держави, її 

слід віднести до виняткового явища, яке заслуговує особливої уваги та теоретич-

ного дослідження.  

Нерідко науковці-компаративісти в своїх дослідженнях взагалі не зупиня-

ються на аналізі єврейської правової системи. Цікавою є класифікація правових 

систем американського правознавця Джона Генрі Вігмора. В своїй праці «Пано-

рама правових систем світу», незважаючи на відсутність чіткого критерію класи-

фікації, всі колишні та сучасні правові системи він поділяє на 16 видів: єгипетсь-

ка, месопотамська, іудейська, китайська, індуська, грецька, римська, японська, 

мусульманська, кельтська, слов’янська, германська, морська, церковна, романіст-

ська, англіканська [3].  

Відомий дослідник в галузі порівняльного правознавства Крістофер Осакве, 

класифікуючи правові системи, групує їх у дві основні групи: релігійні та нерелі-

гійні. Єврейську (іудейську) правову систему разом з ісламською та індуською, 

вчений відносять до релігійної групи [4, с. 59]. Подібної думки притримується і 

відомий компаративіст другої половини ХХ століття Рене Давід, розглядаючи му-

сульманське, індуське та іудейське право окремою групою [5, с. 25]. Проте, Р. Да-

від більший наголос у дослідженні робить на мусульманському та індуському 

праві, пояснюючи це тим, що іудейське право, при всьому інтересі, який воно 

представляє, залишене в стороні, так як сфера його впливу набагато більше є об-

меженою [5, с. 26]. З подібною позицією складно погодитися. 

Нерідко науковці, досліджуючи правові системи, на відміну від ісламської 

та індуської, єврейську правову систему не виокремлюють в рамках дослідження. 

Такими є відомі німецькі компаративісти К. Цвайгерт та Х. Кетц [6, с.117] та ряд 

інших вітчизняних і зарубіжних дослідників права - Луць Л. А. [7], Тихомиров Ю. 

А. [8], Саїдов А. Х.[9], Оксамитний В. В.[2]. 
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Крім того, важливо відмітити, що науковці розходяться в позиціях із приво-

ду термінологічної характеристики цієї правової системи. Дехто називає її «єв-

рейською», пов’язуючи з нацією, дехто - «іудейською», пов’язуючи з релігією, а 

дехто ототожнює ці два терміни, не розглядаючи їхнє етимологічне значення. Такі 

розбіжності в поглядах науковців пояснюються виключно різним стилем правово-

го мислення та підходом до розумінням сутності єврейського права як основи всі-

єї правової системи. Так, американський вчений, раввин Мілтон Стейнберг в сво-

їй праці «Основи іудаїзму» наголошує, що тут система права включається в релі-

гію [10, с. 161]. Проте, іншою є думка єврейського знавця Галахи Менехема Ело-

на, який хоч і не досліджує загалом єврейську правову систему, а лише її норма-

тивну складову, цілком очевидно розумів право «єврейським», виділяючи при 

цьому іудаїзм окремо як єврейську віру [11, с. 7]. Крім того, розглядаючи термін 

«іврі» з лінгвістичної точки зору, вчений підкреслює, що термін «іудейське пра-

во» («мішпат єгуді») є прийнятим лише в неєврейській юридичній літературі, ко-

ли йде мова про галахічні закони [11, с. 152].  

Саме релігійний характер єврейської правової системи, про що ми згадува-

тимемо пізніше, не дає можливості чітко відмежувати єврейську релігію від пра-

вової системи. Релігія залишила свій відбиток в ідеологічній, інституційній та 

правовій складових єврейської правової системи, адже вона становила початок та 

основу її зародження.  

Тісний зв'язок релігії з правовим життям єврейського народу спричинив те, 

що часто науковці ототожнюють поняття правової системи іудаїзму з єврейською 

правовою системою загалом. Швед З. В. у своєму дослідженні «Правова система 

іудаїзму», досліджуючи релігійне право та правову систему іудаїзму, чітко не ви-

окремлює сферу впливу норм релігійного права. Автор, згадуючи про єврейську 

правову систему, по суті, не розмежовує її з іудейською, а вживає ці два терміни 

як синоніми [12].  

Безумовно, підхід кожного науковця до досліджуваної проблеми має право 

на існування. Водночас, не є новизною те, що Галаха охоплює не лише релігійні 

норми (про жертвоприношення, храмову службу, їжу, дотримання іудейських 
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свят, молитов тощо), а й норми, які врегульовують відносини укладення і розір-

вання шлюбу, виховання дітей, відшкодування матеріальних збитків, покарання, 

штрафів, регламентують відносини щодо правового статусу органів влади тощо. 

Таким чином, норми релігійного права виступають лише однією із складових Га-

лахи, яка є значно ширшим поняттям та охоплює систему правових норм, що ре-

гулюють весь спектр суспільних відносин всередині єврейського суспільства. Та-

ка система правових норм разом з інституційною та ідеологічною складовою як-

раз і формує єврейську правову систему, яка нерозривно пов’язана з єврейським 

народом як етносом. 

Правова система є категорією одночасно як порівняльного правознавства, 

так і теорії держави і права. Наголошує на цьому і Муромцев Г. І. у монографії 

«Право і культура», досліджуючи в другій главі аспекти співвідношення культури 

і права. Вчений зазначає, що «в першому випадку правова система є висхідною 

одиницею під час класифікації правових систем і, одночасно, основою для конст-

руювання наукової категорії «сім’я правових систем». В другому випадку вона 

відображає розвиток системних уявлень про право, виступає як найвищий абстра-

ктний рівень системності права» [13]. Загальновідомим у теорії держави і права є 

підхід до розуміння правової системи як «сукупності внутрішньо узгоджених, вза-

ємопов'язаних, соціально однорідних юридичних засобів (явищ), за допомогою яких 

офіційна влада здійснює регулятивно-організуючий і стабілізуючий вплив на суспі-

льні відносини та поведінку людей» [14, с. 153]. На думку ж Чернецької О. В., під 

правовою системою необхідно розуміти сукупність усіх взаємопов’язаних матеріа-

льних і нематеріальних, об’єктивних та суб’єктивних, статичних і динамічних пра-

вових явищ, що функціонують у суспільстві за створення, реалізації та охорони пра-

ва [15, с. 18].  

Крім того, важливо розмежовувати поняття «єврейське право» та «єврейська 

правова система», оскільки право є лише нормативною складовою правової системи. 

По суті, ототожнює єврейську правову систему з правом сучасний український нау-

ковець Рожко В. В. У своїй статті «Особливості іудейського (єврейського права)» 

вчений визначає іудейську (єврейську) правову систему як релігійно-правову, яка 
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регулює суспільні відносини всередині єврейської громади, що сповідує іудаїзм [16, 

с. 86]. Водночас, науковці-компаративісти, досліджуючи правові системи, як прави-

ло, акцентують увагу виключно на праві, яке виступає основою, ядром усієї системи, 

обминаючи при цьому інституційну та ідеологічну складові. Так, ототожнюючи по-

няття «іудейського» та «єврейського» права, Ситар І. М. зазначає, що «іудейське 

право – це складна релігійного-правова система, яка регулює суспільні відносини 

всередині єврейської громади, що сповідує іудаїзм» [17, с. 248]. Такої ж думки прит-

римується академік Шемшученко Ю. С., наголошуючи, що «іудейське право є ста-

родавньою правовою системою релігійного типу» [18, с. 399]. Така багатогранність 

розуміння правової системи як об’єкта наукового правового дослідження, свідчить 

про те, що дослідження в цьому напрямі продовжуються, відображаючи нові реалії 

правової системи.  

Аналізуючи такий підхід вітчизняних науковців до досліджуваної проблема-

тики та враховуючи стандарти сучасної теорії права, пропонуємо своє бачення по-

няття єврейської правової системи. Її особливість полягає в тому, що вона виступає 

складним правовим явищем, яке свою стійкість та цілісність пов’язує не з існуван-

ням державно-правового утворення, а з тісним взаємозв’язком та структурною узго-

дженістю нормативної, ідеологічної та інституційної складових безпосередньо в єв-

рейському суспільстві. Відтак, під поняттям єврейської правової системи слід розу-

міти історично обумовлену, цілісну, структурно впорядковану сукупність заснова-

них на Торі правових засобів, через які було впорядковане єврейське суспільство та 

досягнуто в ньому правопорядок. 

Однак, перш ніж досліджувати характер єврейської правової системи та іс-

торію її формування, важливо визначити теоретико-методологічні засади такого 

дослідження. Слід відмітити, що в сучасній юридичній науці відсутній плюралізм 

методологічних підходів у дослідженні правових систем. Це можна пояснити 

двома основними причинами. Першою є те, що категорія «правова система» є ві-

дносно новим правовим феноменом у науковому дослідженні. Другою, не менш 

важливою є те, що проблеми методології юридичної науки як такої, до початку 

XX століття не були настільки актуальними та залишалися за межами наукового 
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дослідження. Ще зовсім недавно професор Тарасов М. М. охарактеризував мето-

дологію юридичної науки як її найбільш «слабке місце» [19, с. 6]. А один із су-

часних українських дослідників, професор Кельман М. С. відмічає, що і досі «ме-

тодологія належить до числа найменш розроблених галузей юриспруденції і, на-

самперед, загальної теорії права» [20, с. 4].  

Методологія наукових досліджень, в тому числі в межах теорії держави і 

права, справді не відмічалася високим ступенем наукової розробки, а відповідно 

актуальність її розвитку є очевидною. В сучасних же умовах актуальність методо-

логічної проблематики в вітчизняній юридичній науці починає зростати. Як доказ 

того, ще в 2008 році, а згодом у 2012 році в Одеській національній юридичній 

академії було проведено Міжнародну наукову конференцію на тему «Питання 

удосконалення методології сучасної юриспруденції» (присвячену пам’яті профе-

сора О. В. Сурілова). Серед сучасних науковців навіть побутує думка, що «саме 

методологічні дослідження сьогодні виступають першочерговими» [21, с. 48]. У 

зв’язку з цим, поділяємо думку професора Конверського А. Є., що характерною 

ознакою сучасної науки є зростання ролі методології під час вирішення проблем 

зростання і розвитку спеціалізованого знання [22, с. 23].  

В межах викладу теоретико-методологічних засад дослідження єврейської 

правової системи доцільно коротко розглянути питання, чим загалом виступає 

поняття «методологія юридичної науки». Варто погодитись з Кельманом М. С., 

який наголошує, що плюралізація наукових підходів з приводу розуміння методо-

логії свідчить, насамперед, про відсутність єдності у розумінні статусу методоло-

гії як науки, її співвідношення з філософією, теоретичними системами та конкре-

тними науками [23, с. 4]. Серед значного масиву наукових думок, найпоширені-

шим є підхід, за якого методологію в юридичній науці розуміють як складну сис-

тему, що охоплює різні методи, логічні прийоми і засоби пізнання правової реа-

льності. Такої думки дотримується Козлов В. А. в своїй праці «Проблеми предме-

ту і методології загальної теорії права». І хоча вчений наголошує на тому, що на 

теперішній час відсутнє єдине розуміння статусу методології, він все ж традицій-

но відносить її до одного з розділів філософського знання [24, с. 64]. Співавтори 
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навчального посібника «Юридична деонтологія» Гусарєв С. Д. та Тихомиров О. 

Д. дають наступне визначення методології юридичної науки - «система принципів 

і способів організації, побудови і здійснення теоретико-пізнавальної юридичної 

діяльності в галузі дослідження державно-правової дійсності, а також вчення про 

цю систему» [25]. 

Важливо відмітити, що методологія нерозривно пов’язана з такими понят-

тями як «метод» та «методика», співвідношення між якими в сучасній науці є та-

кож дискусійним питанням. Так, професор Скакун О. Ф. відзначає, що метод 

юриспруденції виступає засобом юридичного пізнання, створення та організації 

юридичного знання [26, с. 5]. Співвідношення методу, методики та методології - в 

центрі уваги співавторів підручника «Методологія наукового дослідження» Бас-

какова А. Я. та Туленкова Н. В. [27, с. 17]. В свою чергу, методологія, зазначає 

Костицький М. В., це вчення, цілісна теорія з поняттями й категоріями, світогляд, 

через призму яких і здійснюється пізнання за допомогою методів у відповідності з 

технологією їх застосування – методикою [28, с. 6]. Такий підхід до розуміння ме-

тоду та методології наукового дослідження, хоча й не виступає найпоширенішим, 

однак, на наш погляд, найбільш доступно розкриває роль та призначення методо-

логії під час дослідження будь-якого предмету пізнання, в тому числі такого скла-

дного як правова система.  

Слід відмітити, що методологія дослідження правових систем відрізняється 

залежно від того чи іншого типу правової системи. На цьому наголошує і францу-

зький вчений, професор Бержель Ж.-Л., дотримуючись думки, що методологія 

може проявлятися по-різному. За його словами, в правових системах романо-

германських держав переважає використання силогізму та дедуктивного суджен-

ня, а в правових системах «загального права» - аналогічного судження [29, с. 23].  

 Єврейська правова система як об’єкт наукового пізнання є складним право-

вим явищем, яке відзначалося динамічним характером впродовж всієї історії сво-

го розвитку. Вналідок цього, а також із врахуванням історичного масштабу її фу-

нціонування, зазначений характер призвів до того, що внутрішня будова єврейсь-

кої правової системи є надзвичайно об’ємною та складною на всіх її рівнях: пра-
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вовому, інституційному та ідеологічному. Зрозуміло, що, розвиваючись, єврейсь-

кий народ протягом кожного історичного періоду вносив чималі зміни як до сис-

теми єврейського права, так і до системи органів публічної влади, що, в свою чер-

гу, залишало слід і на правовій свідомості.  

Відтак, враховуючи всю багатогранність категорії «правова система» та до-

статньо широкий об’єкт правового дослідження, ставимо завданням не детальний 

аналіз кожного окремого структурного елемента єврейської правової системи, чи-

сельність яких важко злічити, а теоретичний аналіз окремих її властивостей та 

внутрішньоструктурних правових явищ, через висвітлення яких найбільш повно 

розкривається характер та суть такого складного правового феномена. Враховую-

чи це, відмітимо, що, в свою чергу, дослідження такого об’єкта наукового пізнан-

ня як єврейська правова система, відзначилося і на широкому спектрі методологі-

чних підходів, які якраз і визначили шлях до поставленої нами в дослідженні ме-

ти.  

 В процесі дослідження єврейської правової системи як цілісного, складного 

явища правової дійсності, слід застосовувати одночасно декілька методологічних 

підходів. Основними з методологічних підходів, які застосовувались в межах да-

ної проблематики є: історичний, системно-структурний, порівняльно-правовий, 

герменевтичний та аксіологічний. Першочерговими та домінуючими в дослі-

дженні єврейської правової системи є історичний та системно-структурний. Розг-

лянемо більш детально кожний із них. 

 Історичний підхід. Дослідження генезису єврейської правової системи не-

мислиме без історичного підходу. Такий підхід в юриспруденції особливо актуа-

льний при дослідженні тих правових явищ, які підлягають зміні у часі. Професор 

Керімов Д. А., досліджуючи історичне і логічне в методології права, зазначає, що 

наукове дослідження правових явищ і процесів не може обмежити себе їх станом 

лише на даний момент «теперішнього» існування, оскільки буде втрачений при-

чинно-наслідковий зв'язок в історичному розвитку права [30, с. 110].  

Правова система є явищем правової дійсності, яке зумовлене певними зако-

номірностями розвитку окремого етносу чи держави, в тому числі культурними та 
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історичними. Саме тому в сучасній науці правова система розглядається як 

«об’єктивне, історично закономірне правове явище» [31, с. 38]. Єврейська правова 

система є тим правовим явищем, дослідження якого немислиме без ретроспектив-

ного аналізу. Вона є яскравим прикладом відображення в ній «історичного». Осо-

бливість така пояснюється, насамперед, особливістю єврейського народу, який її 

формував, що свого часу було підмічено М.О.Бердяєвим, котрий підкреслив 

зв’язок монотеїстичної ідеї, ідеї єдиного Бога, з національною долею обраного 

народу Божого, що в подальшому створило особливість і специфічність єврейсь-

кого народу [32, с. 107]. Виступаючи більшу частину своєї історії не політичною, 

а етнічною спільнотою, єврейський народ увійшов до світової історії як народ, що 

був позбавлений механізму власної суверенної держави, однак збагачений особи-

стою, надбаною тисячоліттями, правовою системою. 

З цього приводу Ситар І. М. справедливо наголошує, зазначаючи, що істо-

ричний підхід «є актуальним для з’ясування історико-теоретичних аспектів ста-

новлення і розвитку релігійних правових систем індуського, мусульманського, 

канонічного та іудейського права» [33, с. 172]. Проте, з наведеного вченим пере-

ліку не лише єврейське право, а й уся єврейська правова система є яскравим підт-

вердженням цьому. Відтак, враховуючи довготривалий період формування єврей-

ської правової системи та особливу роль в її генезисі «історичного», особливу 

увагу в межах даного наукового дослідження приділено історичному підходу, 

який, безперечно, є домінуючим.  

У першій половині ХХ століття Д. Граббе, перекладаючи книгу французь-

кого дослідника Ф. Бренье «Євреї і Талмуд», справедливо наголошує, що для то-

го, щоб зрозуміти єврея, треба, хоча би коротко, ознайомитись з його історією та 

його світоглядом [34, с. 4]. Подібну думку висловлює і німецький дослідник Сем-

рет Меєр, зазначаючи, що розвиток єврейського закону не може бути зрозумілим 

без короткого розуміння історії єврейського народу [35]. Саме через призму істо-

рії єврейського народу відслідковується генезис єврейського права та єврейської 

правової системи в цілому, правові феномени, котрі пов’язані з єврейським суспі-

льством на різних історичних етапах розвитку. І тут не можна не погодитись з ду-
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мкою єврейського правознавця С. І. Айзенштадта, котрий зазначає, що для того 

щоб дати справедливу оцінку історичному єврейському праву, необхідно його, в 

першу чергу, науково дослідити; поряд з політико-економічною історією євреїв, 

поповнити наукову систему. Лише цим шляхом вдасться виявити сутність соціа-

льного побуту єврейства протягом всієї його історії і вияснити ступінь його уні-

версальної цінності. В цьому сутність проблеми вивчення єврейського права [36, 

с. 15-16]. 

Саме тому, перш ніж почати досліджувати безпосередньо характерні влас-

тивості єврейської правової системи, необхідно спочатку дослідити історичний 

аспект її формування. Для дослідження проблематики генезису єврейської право-

вої системи виокремлено два розділи, в яких методом опису було наведено та до-

сліджено низку історичних подій, що здійснили вплив на розвиток правової сис-

теми. Зрозуміло, що в таких обмежених рамках увага акцентована лише на окре-

мих, найбільш важливих, на наш погляд, історичних аспектах формування права, 

інституційної складової та правової свідомості в єврейському суспільстві.  

Беручи до уваги історичний підхід дослідження генезису єврейської право-

вої системи, виникає питання і щодо його періодизації. Варто відмітити, що істо-

рія єврейства завжди привертала до себе увагу багатьох істориків-науковців та 

філософів у всьому світі, в т. ч. на території пострадянського простору. Проте, на 

жаль, не так багато правознавців звертали увагу на періодизацію розвитку єврей-

ського права. Так, доктор права, професор, один із провідних знавців єврейського 

права Менахем Елон історію єврейського права розділяє на два етапи: перший 

етап бере свій початок із джерел Письмового Вчення та завершується з закінчен-

ням складання Талмуду, другий етап охоплює часовий простір від завершення 

Талмуду і по сьогоднішній день. Кожний із двох етапів розділяється на низку пе-

ріодів. 

Перший етап Менахен Елон розділяє на наступні періоди: 

1. Біблійський період – до Єзри і Неемії (приблизно середина V ст. до н.е.);  

2. Період від Єзри і Неемії і до періоду так званих пар, більшу частину яко-

го прийнято називати періодом книжників (160 р. до н.е.); 



19 

 

3. Період пар, який включає в себе п’ять пар вчених, народних керівників та 

знавців Галахи (від 160 р. до н.е. до початку нової ери); 

4. Період танаім, який дав єврейському праву кодифікацію Мішни (від по-

коління, що жило в час гибелі Другого Храма і до 200 р. н.е.);  

5. Період амораім, що збагатив єврейський народ двома Талмудами – Єру-

салимським та Вавилонським (від 220 р. до кінця V століття); 

6. Період савораім (інтерпретаторів), який бере свій початок з кінця сьомого 

покоління вавилонських амораїв та закінчується VII століттям. Вчені цього періо-

ду займались, в основному, закінченням редагування Вавилонського Талмуду. 

Другий етап після закінчення Талмуду вчений поділяє на наступні періоди: 

1. Період гаонім. Він триває від кінця періоду савораім, приблизно, до 1040 

року, тобто до середини ХІ століття. Представники цього періоду намагались зро-

бити Вавилонський Талмуд головним джерелом Галахи для всього єврейства і 

вперше розробили поділ галахічної літератури; 

2. Раввінський період, який починається зразу після періоду гаонів. Його 

Менахем Елон поділяє на наступні етапи: 

- Етап перших раввінів – від ХІ і до ХVI століття, тобто до появлення ра-

ввина Йосипа Каро (Іспанія) і його видатної праці «Шульхан арух»; 

- Етап останніх раввинів - від Йосипа Каро та Ісерлеса і до кінця XVІІІ сто-

ліття та руху емансипації; 

- Етап втрати єврейської судової автономії, що включає: 

а) з кінця XVІІІ століття до початку ХХ століття, тобто від втрати судової 

автономії до початку національного відродження; 

б) з початку ХХ століття і до створення держави Ізраїль; 

в) від утворення держави Ізраїль і до наших днів [11, с. 61-64]. 

Безумовно, наведену відомим єврейським правознавцем, доктором права, в 

минулому заступником голови Верховного Суду Ізраїля періодизацію історії єв-

рейського права слід вважати такою, що не підлягає спростуванню. Однак, для 

того, щоб визначити періоди, через призму яких найбільш повно відслідковується 
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генезис розвитку єврейської правої системи, наведемо ще декілька думок науков-

ців з приводу періодизації єврейської історії.  

Так, С. М. Дубнов, про якого сказано, що він перший представив читаючій 

публіці повний закінчений нарис історичних долей єврейського народу в усі часи 

і у всіх країнах, де жили і живуть «сини Ізраїлеві» [37, с. 123], у своїй праці «Ко-

ротка історія євреїв» всю історію євреїв розглядає в рамках чотирьох періодів: 

1. Найдавніша (біблійська) історія, яка бере свій початок від родоначальни-

ка єврейського народу – Авраама і триває до кінця персидського панування над 

Іудеєю, тобто до 332 р. до н.е.; 

2. Стародавня історія і епоха Талмуду, яка охоплює період від грецького па-

нування в Іудеї до кінця епохи гоанів в Вавилонії (332 р. до н.е. – 1040 р.); 

3. Історія євреїв в епоху сереньовіччя (500 р. – XV ст.); 

4. Історія євреїв в епоху нового часу (XV ст. – ХІХ ст.) [38] 

Заслуговує на увагу і періодизація британського журналіста Рід Дугласа, 

який в своїй праці «Спір про Сіон» історію державно-правової дійсності єврейсь-

кого народу розділяє на п’ять періодів: 

1. Епоха левитів, яка «включає в себе історію ізольованої Іудеї, вавилонсь-

кого «полону» і «повернення», а також створення «Мойсеєвого Закону»; 

2. Епоха фарисеїв, яка «більш-менш співпадає з римським правлінням заво-

йованої Іудеї, закінчується другим зруйнуванням Єрусалиму та розсіянням остан-

ніх юдеїв»; 

3. Талмудистська епоха, яка була найдовшою та продовжувалась 17 століть, 

від 70 р. н.е. до, приблизно, 1800 р. н.е.; 

4. Проміжний період «Емансипації» - ХІХ ст.; 

5. Епоха сіонізму – ХХ ст. [39] 

Натомість, відомий британський історик Пол Джонсон зазначає, що надто 

складно прив’язати єврейську історію до певної хронології національного чи релі-

гійного розвитку, оскільки вона є явищем унікальним [40, с. 169]. В свою чергу, 

аналізуючи періодизацію іудейської правової системи, Марченко М. М. з цього 

приводу приходить до наступних висновків: а) проблема періодизації іудейської 
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суспільно політичного та правового життя далеко не проста і далеко немаловажна 

для розуміння сутності і здійснюваної єврейським правом ролі в житті єврейсько-

го суспільства; б) найбільш розповсюдженими критеріями періодизації процесу 

становлення і розвитку іудейської правової системи є не стільки «чисто» юридич-

ні, скільки «змішані» з правовими соціально-політичними критеріями» [41, с. 

426]. І дійсно, при визначенні періодизації розвитку єврейської правової системи 

до уваги необхідно брати породжені історією соціально-політичні критерії.  

Отже, саме завдяки історичному підходу та через призму єврейської історії 

підлягає дослідженню та аналізу генезис державно-правових явищ в єврейському 

суспільстві. Враховуючи еволюцію єврейського суспільства й державності, а та-

кож аналізуючи основні історичні етапи єврейського буття, можна зробити висно-

вки про основні закономірності розвитку єврейської правової системи. 

Системно-структурний підхід. Як уже неодноразово наголошувалось, ка-

тегорія «правова система» є складним багатогранним правовим явищем. Така 

складність пояснюється передовсім її широкомасштабною внутрішньою структу-

рою. Поширеним у теорії держави та права є підхід, за якого під правовою систе-

мою розуміють сукупність всіх правових явищ в межах конкретної держави. Такої 

думки дотримується академік Рабінович П. М., зазначаючи, що «правова система 

– це система всіх юридичних позитивних явищ, які існують у певній державі або у 

групі однотипних держав» [42, с. 118]. Структурна масштабність правових явищ, 

яких охоплює правова система, є надзвичайно великою і окреслити межі її вмісту 

неможливо. Слід погодитись із співавторами підручника «Загальної теорії держа-

ви і права» М. В. Цвіком, О. В. Петришиним та Л. В. Авраменко, які відмічають, 

що цінність використання категорії правової системи для юриспруденції полягає в 

можливості за її допомогою комплексно проаналізувати всю правову сферу життя 

суспільства, виявити найсуттєвіші закономірності, що складаються між її части-

нами та у стосунках з іншими суспільними явищами [43, с. 560]. 

За словами Оніщенко Н. М., «поняття «правова система» якраз і стало ре-

зультатом запровадження в правову науку системного аналізу» [44, с. 9]. Крім то-

го, досліджуючи теоретико-методологічні засади формування та розвитку право-
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вої системи, дослідниця охарактеризовує системний підхід у дослідженні як та-

кий, що вивчає сукупність взаємозв’язків усередині системи, розглядає правову 

систему як форму організації, що здатна адаптуватися до соціальних змін, забез-

печити пошук оптимальних політико-правових рішень [44, с. 9]. Тому однозначно 

робимо висновок, що в дослідженні правової системи без його застосування обій-

тися неможливо. 

Доречно з цього приводу зазначають відомі фахівці з питань методології си-

стемних досліджень Блауберг І. В. та Юдін Є. Г., наголошуючи, що системний 

об'єкт зазвичай не дається досліднику прямо, безпосередньо в якості системи. Та-

ка його системність схоплюється спочатку лише інтуїтивно як результат зістав-

лення складних, суперечливих і разом з тим взаємопов'язаних властивостей та ха-

рактеристик об'єкта [45, с. 166-167]. Водночас, на думку науковців, системний 

підхід виходить з того, що специфіка складного об'єкта (системи) не вичерпується 

особливостями складових його елементів, а корениться, перш за все, в характері 

зв'язків і відносин між певними елементами [45, с. 169].  

Не лише пізнання системного об’єкта, а й системне пізнання будь-якого 

об’єкта наукового дослідження завжди знаходились в полі зору науковців. Так, 

Аверянов А. М. виділяє наступні принципи системного пізнання: 1. Розгляд 

об’єкта діяльності (теоретичної і практичної) як системи, тобто обмеженої мно-

жини взаємодіючих елементів. 2. Визначення складу, структури, організації еле-

ментів і частин системи, виявлення провідних взаємодій між ними. 3. Виявлення 

внутрішніх зв’язків системи, виокремлення із них основних. 4. Визначення функ-

ції системи і її ролі серед інших систем. 5. Аналіз діалектики структури і функції 

системи. 6. Виявлення на цій основі закономірностей та тенденцій розвитку сис-

теми і т.д. [46, с. 3-4]. 

Таке наукове бачення системного підходу та системного пізнання є важли-

вим методологічним фундаментом у дослідженні будь-якого правового явища. В 

межах же даного дисертаційного дослідження системно-структурний підхід для 

наукового пізнання суті та характеру єврейської правової системи є ключовим. 
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Адже існуючи та розвиваючись майже чотири тисячоліття, вона виступає систе-

мою зі складною і розвинутою внутрішньою структурою.  

Для дослідження єврейської правової системи як комплексного правового 

явища необхідно вивчити не лише особливості та характерні риси окремих її 

структурних елементів, але через аналіз зовнішніх та внутрішніх проявів таких 

об’єктів дослідити специфіку та модель єврейської правової системи як об’єкта 

дослідження. Як відмічають Блауберг І. В. та Юдін Є. Г., системні дослідження 

мають своєю метою виявлення механізму «життя», тобто функціонування і розви-

тку об'єкта в його внутрішніх і зовнішніх (що стосуються його відносин із середо-

вищем) характеристиках [45, с. 169]. Враховуючи це, при застосуванні системно-

структурного підходу у дослідженні важливо застосовувати ряд таких загальноло-

гічних методів та прийомів як аналіз, синтез, індукція, дедукція, узагальнення. 

Для того, щоб дослідити єврейську правову систему як динамічну цілісність, не-

обхідно методом аналізу поділити її на окремі складові частини. І лише після са-

мостійного їх вивчення, слід робити висновки про форми взаємодії таких струк-

турних елементів та про саму єврейську правову систему як ціле.  

 В юридичній науці вчені по-різному підходять до аналізу правової системи 

як структурного цілого. Але, як правило, виділяють наступні п'ять підсистем її 

функціонування: інституційну, нормативну (регулятивну), ідеологічну, функціо-

нальну, комунікативну [26, с. 238]. Дехто з науковців, не поділяє правову систему 

на підсистеми, а відразу переходить до переліку таких її структурних елементів 

як: право; законодавство; правові установи, що здійснюють правову політику 

держави; судова та юридична практика; механізм правового регулювання; право в 

суб’єктивному значенні; система правовідносин; правова свідомість; суб’єкти 

права та інші правові явища [47, с. 279-280]. 

Застосовуючи системно-структурний підхід у дослідженні єврейської право-

вої системи, ми аналізуватимемо її через призму трьох основних складових: нор-

мативної, інституційної та ідеологічної. Вони відображають внутрішні характери-

стики та будову правової системи як об’єкта наукового пізнання.  
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Таким чином, використовуючи методологію системного підходу, дослі-

дження такого комплексного, системного явища як єврейська правова система ми 

здійснюватимемо через аналіз ряду її динамічних та статичних структурних ком-

понентів та властивостей. До таких, в межах дослідження обраної проблеми, слід 

віднести: 1) притаманні єврейській правовій системі властивості та ознаки, які 

охоплюють зовнішні аспекти її формування; 2) властивості, які характеризують єв-

рейську правову систему зсередини, тобто специфічні особливості нормативної, ін-

ституційної та ідеологічної складових. В межах даної групи якраз і розглянуто спе-

цифіку окремих структурних елементів єврейської правової системи.  

Отже, системно-структурний підхід відіграє важливу роль у дослідженні та-

кого об’єкта наукового пізнання, як правова система. Саме завдяки його застосу-

ванню постає питання впорядкування та організованості єврейської правової сис-

теми як цілісного правового явища.  

Порівняльно-правовий підхід. Порівняльно-правовому підходу також від-

ведено вагоме місце у дослідженні єврейської правової системи. Оскільки правова 

система як категорія є об’єктом дослідження не лише теорії держави і права, а й 

юридичної компаративістики, це зумовило встановлення взаємозв’язку порівня-

льно-правового підходу з попередніми двома. Ситар І. М., описуючи методологію 

дослідження релігійних правових систем, наголошує, що «у деяких випадках від-

бувається поєднання порівняльно-правового методу з історичним, логічним тощо, 

що зумовлює появу нових потенційних можливостей порівняльно-правового ме-

тоду, який підтверджує гіпотезу в межах предмета дослідження» [33, с. 172]. Так, 

досліджуючи генезис єврейської правової системи, важливо разом із порівняль-

ним методом застосовувати історичний і навпаки. В даному випадку не можна 

обійтись без діахронного діалектичного дослідження, яке передбачає зіставлення і 

порівняння певних правових явищ в контексті всієї єврейської історії. Перші два 

розділи дисертаційного дослідження якраз і направлені на відображення генезису 

єврейської правової системи протягом окремих історичних періодів, що дає мож-

ливість порівняти особливості розвитку єврейського права чи окремих державно-

правових інститутів в часових межах. Проте, не лише в діахронному плані підля-
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гає дослідженню єврейська правова система, а й у синхронному. Мова йде про те, 

що за допомогою порівняльно-правового підходу єврейська правова система під-

лягає дослідженню через застосування методу порівняння без урахування істори-

чного розвитку. Це стосується аналізу та співставлення окремих особливостей 

правової системи чи її структурних складових відносно інших правових систем. В 

даному випадку можна зробити порівняння та провести паралель між єврейською 

правовою системою та іншими правовими системами по таких критеріях як спе-

цифіка юридичної техніки, правової свідомості чи принципу розподілу влади в 

інституційній складовій. Таким чином, роль порівняльно-правового підходу у 

встановленні історико-теоретичних аспектів формування єврейської правової сис-

теми та співвідношенні її з іншими правовими системами є досить значним. 

Герменевтичний підхід. При дослідженні традиційних правових систем ге-

рменевтичний підхід часто залишається за межами застосування методологією 

права. Однак, варто погодитись з професором Мережко А. А., який наголошує, що 

юридична герменевтика є одним із найбільш продуктивних методів пізнання пра-

ва, який займає особливе місце в методології права. Вчений пояснює це тим, що 

наука права є головним чином «розуміюча» дисципліна та така, що «тлумачить 

[48, с. 159]. Якщо ж говорити про такий складний правовий феномен як єврейська 

правова система, то герменевтичний підхід у його дослідженні відіграє особливу 

роль. Слід відмітити, що герменевтика як принцип була закладена в основу нор-

мативної складової єврейської правової системи ще на самому початку її форму-

вання. Вона реалізовувалась шляхом інтерпретації норм спочатку Письмової То-

ри, а згодом виведених із неї норм, формуючи, таким чином, правотворчий про-

цес. Зрозуміло, що у випадку застосування герменевтичного підходу при дослі-

дженні єврейської правової системи, не може бути й мови про інтерпретацію 

(тлумачення) існуючих правових норм єврейського закону. Ми можемо лише по-

силатись на виведені шляхом інтерпретації норми. В свою чергу, під інтерпрета-

цією в межах даного дослідження слід розуміти процес пізнання сенсу як самих 

текстів єврейських законів, так і правових ситуацій, виражених у таких текстах 

правових доктрин та концепцій. Лише на основі такого розуміння та пояснення 
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правових аспектів буття єврейського народу, можна робити висновки про єврей-

ське право та єврейську правову систему загалом. 

Аксіологічний підхід. В юриспруденції аксіологічний (ціннісний) підхід ро-

зглядається як «загальна стратегія дослідження, що визначає розгляд права крізь 

призму його відповідності з певними цінностями, що можуть забезпечуватись 

правом та бути його основою» [49, с. 63]. Такої думки в своїх дослідженнях прит-

римується Фальковський А. О., наголошуючи, що «витоки ціннісної проблемати-

ки можна дослідити ще у філософії часів античності та середньовіччя» [50, с. 253]. 

Однак, задовго до зародження ранньої античності ціннісний зміст права був уті-

лений у Письмовій Торі, яка заклала фундамент єврейської правової системи. То-

му, дослідження єврейської правової системи немислиме також і без застосування 

аксіологічного підходу. В першу чергу, це пояснюється типологією, до якої нале-

жить єврейська правова система, адже в релігійних правових системах розуміння 

цінності права є особливо актуальним. В єврейському праворозумінні та правос-

відомості право виступає явищем матеріального та духовного характеру, яке обу-

мовлене культурно-історичним досвідом. Розвиваючись протягом тисячоліть, єв-

рейське право та пов’язані з ним державно-правові явища виступали не лише ме-

ханізмом, через який здійснювалось правове регулювання, а й формували духовну 

складову єврейського суспільства. Тому, завдяки аксіологічному підходу єврейсь-

ке право підлягає аналізу на оцінку його відповідності по відношенню до ідей 

справедливості, рівності і свободи. Враховуючи це, аксіологічний підхід є важли-

вим моментом в процесі пізнання єврейської правової системи, оскільки з його 

допомогою право розглядається як цінність, духовне надбання єврейського наро-

ду.  

Наукова результативність в процесі дослідження будь-якого об’єкта науко-

вого пізнання, а в даному випадку - єврейської правової системи, багато в чому 

залежить від інструментарію її здійснення. Саме тому вищенаведені основні ме-

тодологічні підходи зорієнтовані, в основному, на вивчення та аналіз проблемати-

ки генезису єврейської правової системи, що, в свою чергу, дало можливість здо-

бути нові знання про походження, розвиток та сутність такого складного та спе-
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цифічного правового явища. Водночас, варто наголосити, що з використанням 

таких методологічних підходів єврейська правова система пізнається в першу 

чергу в двох основних ракурсах: історичному – оскільки налічує довготривалий 

період безперервного розвитку, та системному – утворюючи багаторівневе, сис-

темне правове явище. 

 

1.2. Передумови формування єврейської правової системи (період до 

складання Талмуду) 

1. Період патріархів (приблизно з 2000 р. до н.е. по 1250 р. до н.е.). Пері-

одизацію розвитку єврейської правової традиції слід розпочинати безпосередньо з 

моменту формування єврейського народу. Згідно єврейської правової традиції, 

період патріархів бере початок із часів Авраама - першого родоначальника єврей-

ського народу та завершується виходом євреїв з єгипетського рабства. Варто від-

мітити, що враховуючи давність єврейського народу, деякі дати єврейської історії, 

особливо в найдавнішому її періоді, є спірними і не завжди співпадають у дослі-

дженнях істориків. 

Як випливає з єврейської правової доктрини, Авраам (виходець з древнього 

міста Вавилонії Ур-Касдіма (Ур Халдейський) є першим із трьох патріархів єв-

рейського народу. Леонард Вуллі, один із провідних англійських археологів, датує 

початок існування міста Ур з V тисячоліття до н.е. [51, с. 2] Археологи вважають, 

що саме тут виникли найперші поселення, недалеко від Ель-Обеіда (біля Уру) [52, 

c. 20]. Особливе відокремлення Аврама від суспільства, в якому він знаходився, 

описане в Лех Леха (третя глава Тори) 12:1-2, де Бог наказує йому: «Вийди зі сво-

єї країни, від родини своєї, і з дому батька твого в країну, яку Я тобі покажу. І на-

родом великим тебе Я вчиню, і благословлю Я тебе, і звеличу ймення твоє, - і бу-

деш ти благословенням» [53]. Історики датують вихід Аврама із Ур-Касдіма при-

близно 2000 року до н.е., хоча варто зауважити, що деякі вчені відносять цю по-

дію на декілька століть пізніше [54].  

Саме з Авраамом євреї пов’язують етимологічне походження свого народу. 

В Торі вперше термін «єврей» вжитий щодо Авраама в Лех-Леха 14:13: «І прий-
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шов утікач, і повідомив це Авраму-єврею, що проживав в Елоней-Мамре» [53]. 

Вважається, що назва «євреї» походить від івритського слова ִעְבִרי (іврі). Згідно 

єврейської традиції, буквальне значення назви «іврі» — прибулець з того боку. 

Мається на увазі прибулець із чужої країни, перехід Аврама з того берега, з берега 

Евфрату в Ханаанську землю [55]. Тому зрозуміло, що мешканці Ханаану назива-

ли народ «євреями», тобто прибульцями з іншого боку річки. 

Норми Тори свідчать про те, що історія єврейського народу бере початок з 

укладення завіту Аврама і Бога: «Я - ось Мій заповіт із тобою: станеш ти батьком 

багатьох народів. І не буде вже ім’я твоє Аврам, а буде ім’я твоє Авраам, бо вчи-

нив Я тебе батьком багатьох народів. І розмножу тебе надзвичайно, і виведу з те-

бе народи, і царі з тебе вийдуть. І я складу заповіта Свого поміж Мною та поміж 

тобою, і поміж твоїм потомством по тобі на їхні покоління на вічний заповіт, щоб 

бути Всесильним тобі й нащадкам твоїм по тобі. І дам Я тобі та потомству твоєму 

по тобі країну твого перебування, увесь край Кнаан, на вічне володіння, і Я буду 

їм Всесильним» [53, Лех Леха, 17:4-8]. Таким чином, єврейська правова традиція 

укладений заповіт зводила до наступних трьох елементів: 

1) обраність нащадків Авраама по лінії його сина Ісака; 

2) обітниця надати Ханаанську землю у власність нащадкам; 

3) ці два елементи були повязані з єдиною умовою: виконання заповідей, 

постанов та законів, які існували в усній формі. 

Аналізуючи ідею заповіту як божественного договору з народом, Калініна 

Є. В. відмічає, що у ключових епізодах Тори, де описується укладання Союзу єв-

реїв з Яхве, народ у всій його цілісності визнається стороною в договорі, і відпо-

відно, йому надається право вибору щодо умов, санкцією за невиконання яких є 

можлива кара від Бога. Вона підкреслює, що союз з Авраамом, описаний в 15 гла-

ві Брейшіт, вивів відносини юдеїв з Яхве на інший рівень. Він зумовив подальший 

розвиток нації у викладі майбутніх подій [56, с. 48]. 

Відповідно до єврейського вчення, після смерті Авраама старійшиною або 

«патріархом» єврейського народу стає спочатку його син Ісак, а згодом старший 

син Ісака – Яків. Саме від Якова бере свій початок назва «Ізраїль», оскільки геог-
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рафічно та генеалогічно народ Ізраїлю був поділений на дванадцять племен, чиї 

імена походили від імен синів Якова, отримавши назву «колін Ізраїля». З того ча-

су нащадки Якова/Ізраїля в Ханаані стали називатись ізраїльтянами; з того часу 

єврейський народ називають «дітьми Ізраїля». Засновники єврейської держави в 

Палестині, керуючись історичною назвою, згаданою в Торі, також застосували 

термін «Ізраїль», даючи назву новоствореній державі - ֶץֶרא  ,(Ерец-Ісраель) ָרָץר ִשי 

що перекладається з івриту – Земля Ізраїльська. 

Важливо відмітити той факт, що хоча в епоху патріархів ще був відсутній 

закон у такому вигляді, як він був даний Мойсею на горі Синай, все ж існували 

певні правила етичного, морального характеру, які диктували умови поведінки в 

суспільстві.  

Поширеною серед сучасних науковців є думка, що «стародавнє єврейське 

право бере свій початок з Біблії, яка була написана десь в ІХ – VІІ ст. ст. до н. е.» 

[57, с. 192]. Професор Дудченко В. В., досліджуючи проблеми виникнення іудей-

ського права, також наголошує, що «витоки першого із двох етапів розвитку єв-

рейського права – у Писанні (Торі)» [58, с. 522]. Проте, джерела єврейського пра-

ва свідчать, що правові норми існували задовго до їх письмової фіксації, переда-

ючись з покоління в покоління в усній формі єврейськими патріархами. Згідно 

єврейської традиції, Тора є вічною, була при створенні світу та існувала задовго 

до Синайського законодавства. 

Аналізуючи Тору як першоджерело, розглянемо деякі моменти, закріплені в 

її перших главах, що свідчать про наявність норм, які існували в усній формі за-

довго до їх письмової фіксації: 

1. Ще задовго до виникнення єврейського народу існував сьомий день в ти-

жні, день відпочинку - ֶבש -Норма, яка закріпила його створення, в май .(шабат) תָּ

бутньому стала предметом інтерпретації для багатьох знавців Галахи. 

2. Існували норми-заборони, свідченням чого є перший злочин в історії 

людства – вбивство Авеля [Бе-рейшіт (Буття) 4:8]. Підтвердженням існування за-

борони вбивати є слова: «Той, хто проллє кров людську, того кров нехай буде 

пролита людьми, бо за образом Всесильного створив Він людину» [Бе-рейшіт 
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(Буття) 9:6]. Це дає можливість зробити деякі висновки щодо існування правопо-

рушень і покарань у цей період. По-перше, це був гріх та злочин, який забороняв-

ся і засуджувався Богом, про що свідчить прокляття Каїна. По-друге, покаранням 

за цей злочин була смерть: «Ось Ти виганяєш мене з лиця землі, і від уваги Твоєї я 

буду схований, і вічним мандрівником на землі я буду, і ось кожний хто стріне 

мене, той уб’є мене» [Бе-рейшіт (Буття) 4:14]. 

3. Наявність етичних норм у сімейних відносинах, які вказували на повагу 

дітей до батьків. Тора засуджує поведінку одного із синів Ноя – Хама, який на-

сміхався з свого батька. Ця історія закінчується прокляттям Ноєм свого сина: «І 

сказав він: «Проклятий Кнаан (Ханаан), рабом рабів нехай буде він у братів сво-

їх!» [Бе-рейшіт (Буття) 9:25] 

4. Існували норми, які вказували на чистих та нечистих тварин ще в часи 

Ноя [Бе-рейшіт (Буття) 7:2]. І хоч побутує думка про те, що різниця між чистими 

та нечистими тваринами в даному вірші полягає в тому, чи придатні вони для ці-

лопалення, все ж не можна заперечити факту такого поділу тварин, які до тепер 

розглядаються як кошерні (придатні) та трефні (непридатні) для їжі. 

5. Особливість етнічної замкнутості єврейського народу проявлялась у всі 

часи і хоча в епоху патріархів ця вимога не мала такого імперативного характеру, 

все ж родоначальники євреїв наполягали на тому, щоби заборонялися шлюби з 

жінками інших племен, оскільки це могло перешкодити народу жити у відповід-

ності до законів, даних Богом. В одній із книг Бе-рейшіт - Хаей Сара 24:3 читає-

мо: «І я заприсягну тебе Всесильним Богом небес і Всесильним Богом землі, що 

ти не візьмеш жінки для сина мого із дочок Кнаана, серед якого я живу» [53]. Ва-

рто звернути увагу на те, що шлюбні відносини уже в цей період були засновані 

на взаємній згоді подружжя. Коли Авраам доручив старшому дому свого піти ви-

брати жінку для Ісака, він зауважив: «Якщо ж не схоче жінка піти за тобою, то ти 

будеш чистий від цієї присяги моєї» [Хаей Сара 24:8], що передбачало свободу 

вибору в шлюбних та сімейних відносинах. 

6. Закон про десятину, яку потрібно було сплачувати священикам, був відо-

мий ще Аврааму, про що свідчить його поведінка із священиком Малки-Цадеком 
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(Малхисадек), якому після перемоги над царями Авраам дав йому десятину зо 

всього [Бе-рейшіт (Буття) 14:20]. Відомі були закони про десятину й Ісаку з Яко-

вом. Підтвердженням цього є слова Якова в Бейт-Елі: «А камінь цей, що я поста-

вив пам’ятником, буде домом Всесильного. І зо всього, що даси Ти мені, посвячу-

вати буду десятину Тобі» [Бе-рейшіт (Буття) 28:22]. 

7. В епоху патріархів існували норми у формі «заповідей, постанов та зако-

нів». Даючи обітницю Ісакові, Бог говорить: «Через те, що Авраам виконував во-

лю Мою, і слідував застереженню Моєму, виконуючи заповіді Мої, постанови й 

закони Мої» [Бе-рейшіт (Буття) 26:5].  

Наведені вірші з Тори свідчать про те, що уже з існуванням суспільства іс-

нували норми, покликані встановлювати правопорядок та регулювати поведінку 

людей. Як відмічає В. Г. Ярославцев, таким чином, були закладені основи Божес-

твенного права, які вміщали як норми моралі, так і власне правові норми [59, с. 

223]. Ці правила поведінки були відомі суспільству та передавалися в усній формі 

з покоління в покоління через рід Авраама, Ісака та Якова. Згідно єврейської тра-

диції Тора існувала завжди. Однак, лише через Мойсея вона була представлена 

народу в доступній для її розуміння формі – як письмовій, так і усній. 

Таким чином, період патріархів в контексті генезису єврейської правової 

системи відзначився початком формування правової системи через виокремлення, 

створення єврейського народу та визначення особливої місії для нього: «Бо виб-

рав Я його щоб він заповів синам своїм і домові своєму по собі дотримуватися 

дороги Господньої, творячи добро і правосуддя» [Бе-рейшіт (Буття) 18:19]. Осно-

вна роль розглянутого періоду – зародження національної монотеїстичної релігії, 

через складання заповіту (союзу) між Богом та Авраамом і його нащадками. 

2. Період синайського законодавства (приблизно з 1250 р. до н.е. по 1200 

р. до н.е.) Новий період в історії єврейської правової системи настав з моменту 

виходу ізраїльського народу з Єгипту, про який згадується в Торі ще з часів Авра-

ама: «Знай, що потомство твоє буде приходьком в чужій землі і будуть служити 

їм, і будуть їх мучити чотири сотні літ» [Бе-рейшіт (Буття) 15:13]. Професор ка-
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федри іудаїки Нью-Йоркського університету Лоуренс Шіффман вихід ізраїльтян з 

Єгипту відносить приблизно до 1250 р. до н.е. [60] 

Історія пов’язує вихід єврейського народу з Єгипту з вождем та законодав-

цем – Мойсеєм. Єврейський історик Шмуель Єттінгер виділяє дві особистості 

Мойсея, що визначають його місце в національно-історичній традиції єврейського 

народу: Мойсей – пророк-вождь і Мойсей – законодавець [61, с. 28]. «Пізніша 

традиція бачила в Мойсеї законодавця, - відмічає Ш. Єттінгер, - який створив за-

кони Тори. Ці закони зібрані в трьох зводах: Книга Завіту (Шмот: 21-23), Закон 

священослужіння (Ваікра) і Дварім (в однойменній книзі)» [61, с. 32].  

Слід погодитись з твердженням, що Мойсей постає в єврейській історії в 

якості вождя і пророка. Однак, не зовсім можна погодитись з думкою, за якої 

Мойсей виступає законодавцем. Про подію, яка змінила історію єврейського на-

роду, згадується в Торі: «А тепер посилаю Я тебе до фараона, і виведеш ти народ 

Мій, синів Ізраїлевих з Єгипта!» [Шмот (Вихід) 3:10] Особливо виразно виявилась 

роль Мойсея як вождя в ситуаціях, коли він 40 років керував народом у пустелі. 

Однак єдиним Законодавцем, який об’єднав єврейський народ, подарувавши йому 

єдиний Закон, як випливає з іудейської доктрини, був сам Бог. Мойсею була від-

ведена лише особлива роль посередника, на якого покладався обов’язок так зва-

ного «оприлюднення» та втілення норм права в життя народу. З цього приводу 

доречно підкреслює в своїй праці «Книга нашої спадщини» рав Єліягу Кі-Тов. Він 

наголошує, що коли Всевишній вирішив, що Тора повинна бути записана рукою 

смертного, Він не зробив Моше її автором, а лише писарем, який заново перепи-

сує древню книгу [62, с. 191]. 

Важливою є думка професора Крапивенського С. Є., який наголошує, що 

Мойсей прагнув створити не імперію, яка досягнула повного розвитку в Єгипті 

або існувала в початкових патріархальних формах серед оточуючих євреїв пле-

мен, і не республіку, в якій свобода громадян засновувалась би на поневоленні і 

особистість приносилась би в жертву державі, а суспільство, яке трималось би на 

особистості (навіть куплений раб мав надію на звільнення і навіть тварина – право 

на відпочинок) [63, с. 30-31]. Попри те, що в тогочасному єврейському суспільстві 
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існували та виконувались закони й звичаї, успадковані древніми патріархами, для 

встановлення власного правового порядку в єврейському суспільстві необхідно 

було створити чіткі норми для регулювання суспільних відносин. 

Союз, який неодноразово згадується в Торі, якраз відіграв вирішальну роль 

у встановленні такого правопорядку. Третього місяця по виході євреїв з Єгипету, 

біля Синайської гори промовив Господь до Мойсея: «А тепер, якщо ви будете 

слухатися Мене і виконувати завіт (союз) Мій, то будете мені вибраними із всіх 

народів, бо Моя вся земля. І будете ви Мені царством священників і народом свя-

тим» [Ітро 19:5-6]. Один із авторитетних раввинів сучасності - Іцхак Зільбер, та-

кож наголошуючи на тому, що в Синаї єврейський народ піднявся на вищу духов-

ну щабель, отримавши від Бога Тору [64]. Єврейська правова традиція пояс-

нює, що дотримання заповіту означало виконання Закону, який був даний Мой-

сею на горі Синай як у письмовому вигляді – Десять заповідей (Декалог) на 

кам’яних таблицях, так і ряд міцвот (заповідей) в усній формі, які в подальшому 

сформували Письмову та Усну Тору. Слушно коментує вищенаведений вірш єв-

рейський вчений Гирш Бендер: «Бог говорить, що якщо ви будете слухатись мене 

(тобто будете жити по законах, які я даю вам), ви із всіх народів будете (своєю 

поведінкою) Моїм зразковим народом. Я вас призначу бути царством священиків 

(тобто вчителями, наставниками для народів), а тому ви повинні бути святим на-

родом» [65, с. 231]. Таким чином, основна відповідальність, яка була покладена на 

єврейський народ – це бути прикладом для інших народів через дотримання Зако-

ну. Згідно єврейського вчення, протягом часу перебування на Синаї, Мойсей 

отримав від Бога не лише 613 заповідей, які пізніше були зафіксовані в Письмовій 

Торі, а й Усний Закон.  

Таким чином, вихід ізраїльтян з Єгипету та період перебування їх в пустелі 

відзначився наступними особливостями в розвитку єврейської правової системи: 

1. Складено угоду (заповіт) Бога з Ізраїльським народом та Мойсеєм, який 

полягав у виконанні Закону з боку народу як єдиної умови для володіння Ханаа-

ном. Правові норми виступають повелінням Бога, який передає їх Ізраїлю через 
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посередника Мойсея, як написано: «Ось заповіді, які постановив Бог Моше для 

синів Ізраїля на горі Синай» [Ва-ікра (Левит) 27:34]. 

2. Вперше єврейський закон набув письмової форми. Підтвердженням цього 

є наступні цитати з Тори: 

- «І дав Він Моше після розмови з ним на горі Синай дві скрижалі свідоцтва, 

таблиці кам’яні, писані Божим перстом» [Шмот (Вихід) 31:18]. Після того, коли 

Мойсей розбив їх, Бог повторно дає писаний Закон: «І промовив Господь до Мо-

ше: «Витеши собі дві кам’яні таблиці як перші, і Я напишу на цих таблицях слова, 

що були на перших таблицях, які ти розбив» [Шмот (Вихід) 34:1]. 

- Письмову форму мали не лише Десть заповідей, а й інші закони, які Мой-

сей записував: «І написав Моше всі слова Бога» [Шмот (Вихід) 24:4], «І сказав 

Бог до Мойсея: «Запиши собі це, бо це – основа союзу мого з тобою і Ізраїлем» 

[Шмот (Вихід) 34:27]. 

3. Започаткування інституційної складової правової системи – судової гілки 

влади, яка покликана була застосовувати всі закони, постанови та накази, що були 

відомі Мойсею. Судова система в тогочасному Ізраїлю виникла ще до Синайсько-

го одкровення. Ми можемо лише припускати, що суд відбувався на основі законів 

і норм, що передавалися в усній формі. Спочатку всі справи судові вирішував ли-

ше Мойсей: «І сталося назавтра, і сів Моше судити народ, а народ стояв навколо 

Моше від ранку аж до вечора» [Шмот (Вихід) 18:13]. Послухавши поради Ітро та 

зрозумівши, що одному важко відправляти правосуддя для всього народу, Мойсей 

приймає рішення про створення системи судоустрою з її ієрархічною основою: «І 

вибрав Моше здібних мужів зо всього Ізраїлю, і постановив їх начальниками над 

народом, - тисяцькими, сотниками, п’ятидесятниками та десятниками, щоб суди-

ли вони народ кожного часу: справу важку приносили Моше, а кожну малу – су-

дили самі» [Шмот (Вихід) 18:25-26]. Крім того, було створено перший Синедріон, 

владу якого успадкував у майбутньому Єрусалимський Синедріон. Це був колегі-

альний орган, так звана рада старійшин, до якої входили 70 старших із народу, 

яким давалось право верховного управління народом та вищий суд над ним. «І 

сказав Бог, звертаючись до Моше: Збери мені сімдесят мужів із старших Ізраїле-
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вих, яких знаєш, що вони старші народу та його наглядачі, і візьми їх до скинії 

заповіту, і стануть вони там із тобою. І Я зійду, і буду розмовляти там із тобою, і 

візьму від Духа, що на тобі, і покладу на них, і вони носитимуть із тобою тягар 

того народу, і не будеш носити ти сам» [Бе-мідбар (Числа) 11:16]. 

4. Закони, що були надані Мойсею, відрізнялися між собою за предметом 

правового регулювання та поширювали свою дію на певні групи суспільних від-

носин. Так, наприклад, можна виділити такі види законів як: про свята, про жерт-

воприношення, про війну, про рабів, про Левитів, про чисту та нечисту їжу, гігіє-

нічні закони тощо. Уже пізніше, знавцями Галахи (єврейського права) ці закони 

були систематизовані по певних групах. Особливе місце серед існуючого в цей 

час законодавства займав Основний Закон – скрижалі з Десятьма заповідями, які 

знаходились в «Ковчезі заповіту» в Святеє святих, а потім у Храмі Соломона в 

Єрусалимі до захоплення вавилонянами. 

Отже, період Синайського законодавства відіграв особливу та одну з основ-

них ролей як в єврейській, так і в світовій історії в цілому. Аналізуючи норми 

першоджерела – Тори, стає зрозумілим, що ще задовго до створення власного 

державно-правового утворення, єврейський народ, як випливає з іудейської докт-

рини, уклав своєрідний договір з Богом своїх патріархів, який остаточно закріпив 

релігійну основу єврейського законодавства. 

3. Період суддів (з 1200 р. до н.е. по 1020 р. до н.е.) За історичними джере-

лами, період суддів становить близько 200 років (з 1200 по 1020 рр. до н.е.) [60]. 

Слід відмітити, що з такими хронолічними межами періоду можна посперечатись. 

Все, що нам відомо про цей період, ґрунтується на книзі Шофтім (Суддів) – одній 

із книг Танаху, згідно якої, якщо вести підрахунки, даний період налічує близько 

400 років. Проте, оскільки ми зосереджуємо увагу на історичних умовах розвитку 

єврейської правової системи, то більш детально дослідити часові межі того чи ін-

шого періоду складно в силу обмежених обсягів даної роботи. 

Даний період у єврейській історії названий періодом суддів на підставі фо-

рми правління, що існувала в цей час. Історичними передумовами періоду суддів 

були: по-перше, розподіл завойованої території між дванадцятьма колінами (пле-
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менами) Ізраїля, які становили собою територіально-відокремлені та організовані 

союзи; по-друге, наявність децентралізації влади в єврейському суспільстві. 

Стан, що був на той момент всередині єврейського народу, описується в 

книзі Шофтім (Суддів) 21:25: «Того часу не було царя в Ізраїлі, - кожен робив те, 

що здавалося правдивим в очах його!» [66]. Все це вимагало об’єднання ізраїльсь-

ких племен в єдиний народ під єдиним керівництвом, і цей процес почався періо-

дом суддів.  

Єврейські джерела свідчать про те, що уже згодом (після смерті Ісуса Нави-

на) єврейський народ відійшов від принципів та норм, викладених у Синайському 

законодавстві. Ось як про це згадується в Танасі: «І Ізраїлеві сини чинили зло в 

Господніх очах, і служили Ваалам... І поставив Господь суддів, і вони рятували їх 

від руки їхніх грабіжників. А коли Господь ставив їм суддів, то був із суддею, і 

рятував їх із руки їхніх ворогів по всі дні того судді, бо Господь жалував їх через 

їхній стогін через тих, що їх переслідували та гнобили» [Шофтім (Суддів) 

2:11,16,18]. Таким чином, народом починають управляти судді - ׁשֹוְפִטים, (шофтім), 

за назвою яких і була названа книга Шофтім (книга Суддів). Л. Шіффман дає їм 

характеристику як «харизматичних воєнних лідерів, які рятували народ від ворога 

та поява яких була викликана загрозами війни» [60].  

Характеризуючи епоху суддів, можна виділити наступні особливості, які 

визначають стан правопорядку, що існував у тогочасному єврейському суспільст-

ві: а) відсутність територіальної та духовної єдності в ізраїльському народі; б) від-

ступництво народу від законів та, як наслідок, – постійні військові напади з боку 

сусідніх народів. 

Враховуючи такий стан правопорядку в єврейському суспільстві, судді були 

покликані виконувати дві важливі функції в народі. З однієї сторони, вони вико-

нували роль воєнних вождів та воєнних лідерів, які вели оборонні війни та захи-

щали ізраїльські племена. З іншої сторони, їм доводилось брати на себе роль судді 

та вирішувати судові спори: «А Девора, жінка-пророчиця, - вона судила Ізраїля 

того часу. І сиділа вона під Девориною Пальмою, між Рамою та між Бет-Елом в 

Єфремових горах, а Ізраїлеві сини приходили до неї на суд» [Шофтім 4:5]. Захар 
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Рохлін, описуючи епоху суддів, зазначає, що назва такого інституту влади в єв-

рейському суспільстві пов’язана з функцією, яку виконували судді між євреями та 

Богом. Він вважає, що шофет (суддя), в силу наявності в нього позитивних якос-

тей і віри у Всевишнього, виступав у ролі заступника перед Богом за весь народ, 

встановлював мир і спокій, був посередником на «суді» [67]. 

На проблему єдності єврейського народу, з якою стикнулися судді, звертає 

увагу і американська дослідниця Рут Сємюєлс в своїй праці «По стежках єврейсь-

кої історії». Вона справедливо наголошує, що однією з найбільш важких завдань, 

з якими зіткнулись судді, було підтримання єдності дванадцяти Ізраїлевих колін 

як народу, що прагне до спільної мети. Тепер, коли кожне коліно жило саме по 

собі на виділеній йому території, з'явилася тенденція до нехтування великими іде-

алами, які згуртували їх у пустелі [68, с. 21]. Враховуючи ту місію, яка була від-

ведена суддям в єврейській історії, вони завжди користувалися великим авторите-

том у народі. 

Однак, незважаючи на авторитет, яким користувалися в народі судді, вони 

не змогли забезпечити розвиток стійкої централізованої влади в усіх дванадцяти 

племенах. Соціальні та економічні умови, що існували в цей час, вимагали більш 

централізованої системи управління, яка би могла вирішити питання нового обра-

зу життя. Попри всі застереження духовних лідерів, єврейський народ, не бажаю-

чи виділятись з-поміж інших народів, виявив бажання мати єдиного главу держа-

ви, який би установив нову, централізовану форму правління. 

4. Період Першого Храму (з 967 р. до н.е. по 586 р. до н.е.). Після періоду 

суддів в історії єврейської правової системи наступає новий період, про який зга-

дується в Дварім (Повторення закону): «Коли ти ввійдеш до того Краю, що Гос-

подь, Бог, Всесильний твій дає тобі, і посядеш його, і осядеш у ньому, та й ска-

жеш: «Нехай я поставлю над собою царя, як усі народи, що в моїх околицях» [53, 

Дварім (Повторення закону) 17:14]. Порушення суддями принципів правосуддя та 

Закону стало підставою вимоги створення нового для єврейської нації інституту – 

царської влади. Як відмічає професор Ю. Велльгаузен, царська влада зобов’язана 

своїм походженням пробудженій свідомості крайньої необхідності об’єднати в 
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єдиному народі і царстві єврейські племена і родові громади, які до цього часу 

були дуже слабко зв’язані одні з одними [69, с. 17]. Танах описує: «І зібралися всі 

старійшини Ізраїлеві, і прийшли до Шемуєля до Рами. І сказали до нього: «Ось ти 

постарівся, а сини твої не йдуть дорогами твоїми; тепер настанови нам царя, щоб 

судив нас як у всіх народів» [Шмуель І (Самуїла), 8:4-5]. За твердженнями іудесь-

кої доктрини, до цього часу в ізраїльському народі верховна влада була зосере-

джена в руках Бога, який виступав керівником і царем євреїв, тим самим відріз-

няючи їх від інших народів. 

Єврейська правова традиція період Першого Храму пов’язує з початком 

правління третього царя Ізраїля – Соломона, який збудував Храм (ֶית   ִַ  бет ,ֶבשש ִָּּ

ха-микдаш) у Єрусалимі. Історики розходяться в думках щодо років царювання 

Соломона. Так, професор Л. Шіффман притримується думки, що Соломон правив 

з 961 по 922 рр. до н.е. [60], а автори ЕЄЕ зазначають період з 967 по 928 рр. до 

н.е. [70]. Закінчується епоха Першого Храму з руйнуванням вавилонянами Храму 

в 586 р. до н.е. 

Слід підтримати тезу про те, що особисті якості юдейського царя, якого 

уповноважили правити обраним народом, повинні були вселяти впевненість, що 

він буде поступати у відповідності до Законів Тори [56, с. 52]. Саме такими якос-

тями був наділений Соломон. Танах згадує про Соломона, що він прославився 

мудрістю, яку отримав від Бога та роллю «наймудрішого судді», як написано: «…і 

стали боятися царя, бо бачили, що в ньому Божа мудрість, щоб творити суд» [Ме-

лахім (Царів) І, 3:28].  

Варто відмітити, що одним із найбільших досягнень Соломона стало будів-

ництво Храму, яке тривало сім років. Храм мав два відділення: внутрішнє («де-

бір» – «святая святих») та зовнішнє («гехаль» - «святилище»). Закон на кам’яних 

скрижалях у ковчезі знаходився у внутрішньому відділенні, над яким простягали 

крила херувими із позолоченого оливкового дерева та, як написано, «хмара напо-

внювала Господній храм». Йосип Флавій (Книга 8, Глава 3:9), описуючи красу та 

велич Храму, підкреслює, що все це Соломон спорудив як найкраще й найбагатше 

на честь Господа Бога [71].  
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Попри те, що будівництво Храму повинно було стати об’єднуючим факто-

ром для Ізраїльського царства, все ж існували проблеми, які стали причиною його 

розколу. По-перше, всередині єврейського народу мали місце фінансові кризи, 

викликані примусовими роботами з будівництва Храму та постійними податками, 

необхідними для утримання царського двору. По-друге, дехто із колін (племен) 

Ізраїлевих не були згідні з установленням центрального місця для поклоніння в 

Єрусалимі та з привілейованим становищем колін Юди та Веніаміна (Саул був із 

коліна Веніаміна, а Давид походив із коліна Юди). 

Згідно Танаху, вирішальними в розколі Ізраїльського царства стали слова 

сина Соломона – Рахавама, який, вступивши на престол, на прохання народу зме-

ншити податки, накладені Соломоном, дав відповідь: «Мій батько вчинив був тя-

жким ваше ярмо, а я додам до вашого ярма. Батько мій карав вас бичами, а я кара-

тиму вас терном» [Мелахім (Царів) І, 12:14]. 

Історики розходяться в думках з приводу того, коли відбувся розкол Ізра-

їльського царства, тому є незначні розбіжності в історичних джерелах. Так, про-

фесор Ш. Єттінгер цю подію датує 928 р. до н.е. [61, с.27], а професор Л. 

Шіффман відносить її до 922 р. до н.е. [60]. Таким чином, утворені були два царс-

тва: десять колін (племен) повстали проти нового царя і на чолі з Єровоамом про-

голосили своє царство – Ізраїльське, натомість коліна (племена) Юди і Веніаміна 

утворили Юдейське царство з царем із роду Давида (інша назва - Юдея). Остаточ-

не і повне відокремлення північного царства від Юдеї наступило після спору-

дження на Півночі двох храмів – одного в Бет-Елі, а іншого в місті Дан. Це приз-

вело до того, що два незалежні царства стали лише тінню могутньої колись дер-

жави, якою управляли Давид і Соломон.  

Доречно наголошує єврейський вчений Моргуліс М. В., що людське благо 

ставилось у безпосередню залежність від виконання закону [72, с. 89]. Втративши 

територіальну та духовну єдність, єврейський народ, піддаючись впливу на них з 

боку язичницьких народів, як стверджує єврейська традиція, забув Закон, даний 

Мойсею на горі Синай, та відступив від принципів справедливості та рівності, за-

кладених в системі тогочасного правосуддя. Результат такого відступництва від 
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Закону був очевидний. Саме в цей період в обох царствах спостерігається вагомий 

вплив на суспільство та державне керівництво пророків. Пророком була людина, 

що виступала посередником між Богом і народом та доносила волю Бога до лю-

дей, царів та священиків. Авторитет, яким користувався пророк, пояснювався тим, 

що через нього говорив Господь. Часто свої звернення пророки починали слова-

ми: «Так говорить Господь: ...».  

Згідно норм Танаху діяльність пророків в єврейському суспільстві зводи-

лась до наступних дій: 

1. Призначення царя, а отже і можливість його звільнення з престолу: «І 

сказав Шмуель Шаулу: Господь послав був мене помазати тебе на царя над наро-

дом Його, над Ізраїлем» [Шмуель (Самуїла) І, 15:1]. 

2. Засудження народу за порушення та невиконання єврейських законів. 

Пророк Осія звертається до Ізраїльського царства: «Погинув народ Мій за те, що 

не має знання: тому, що знання ти відкинув, відкину і Я тебе від священослужіння 

Мені; і (так як) ти забув Тору Бога твого, забуду і Я синів твоїх!» [Ошейа 4:6]. 

Про порушення закону священиками наголошував пророк Малахія: «А ви відхи-

лились з дороги, ввели в обман багатьох у Торі, зруйнували Левієвого заповіта, 

говорить Господь Цваот. Тому то і Я вас зробив погорджуваними й низькими пе-

ред всі народом, бо не виконуєте ви доріг Моїх та недобросовісно ставитесь до 

Тори» [Малахі 2:8-9]. 

3. Заклик до встановлення в суспільстві права, справедливості, свободи і рі-

вності: «Тому за те, що ви обмежуєте бідняка й віднімаєте в нього хліб хабарем, 

(хоч і) збудувавши із тесаного каменя доми, – не будете в них жити, (хоч і) наса-

дили прекрасні виноградники – але вина їх не будете пити. Бо я знаю, які багато-

численні переступи ваші і які важкі гріхи ваші: ви, що утискаєте праведника, що 

берете підкупа, і відпихаєте убогого при брамі!» [Амос 5:11–12]. Пророк Амос 

наголошує, що Бог цінує не релігійні обряди, а добро і справедливість до людей: 

«Зненавидів Я, обридив Собі ваші свята, хай тече правосуддя немов та вода, а 

справедливість – як сильний потік!» [Амос 5:21,24]. Вказував народу на високі 

суспільні і духовні ідеали в Юдеї й пророк Ісая: «Навчіться чинити добро, вима-
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гайте справедливого суду, підтримайте пригніченого, справедливо судіть сироту, 

за вдову заступайтесь!» [Йешайа 1:17]. 

4. В критичних моментах духовна підтримка народу, заклик до навернення 

та пророкування про нове відродження. Пророк Ісая, говорячи про те, що падіння 

Юдеї буде покаранням за гріхи, вчинені юдеями, все ж сповіщав, що настане час, 

коли Господь збере врятованих: «І станеться в той день, і знову простягне Гос-

подь Свою руку, щоб набути останок народу Свого, який уцілів... І подасть Він 

знак народам, і збере вигнанців Ізраїля, і розпорошення Юди збере з чотирьох 

країв світу!» [Йешайа 11:11-12]. Про визволення єврейського народу та повернен-

ня його на обітовану землю пророкував і пророк Єремія: «Тими днями та часу то-

го Я Давидові зрощу праведний пагінець - Він буде робити на землі суд та правду! 

Юда буде спасенний у тих днях, а Єрусалим буде жити безпечно, і його будуть 

кликати так: «Господь – справедливість наша!» [Ірміяу 33:15-16] 

Слід відмітити, що за змістом і формою діяльності пророків розділяють на 

дві категорії. До першої категорії належать пророки середини ІХ ст. до н. е. (такі 

як Ілля та Єлисей), діяльність яких зосереджувалася головним чином на політич-

ній сфері, а їхній вплив часто був вирішальним фактором зміни династії в Ізраїль-

ському царстві. До другої категорії належать так звані «письмові пророки», ви-

ступи яких зафіксовані в Біблійських книгах (Амос, Ісая, Єремія і ін.) та які, унас-

лідувавши ідеали попередників, перетворились в борців за соціальну справедли-

вість та істинне богопоклоніння [73, с. 74]. 

Однак, очевидно, що в своїй діяльності пророки надавали перевагу не полі-

тиці, а духовній роботі з народом, керуючись природньо-правовим принципом 

розуміння права та справедливості. Професор Лазерсон М. Я. вказує на діяльність 

пророків як боротьбу в ім’я божественного права проти офіційно-правових поста-

нов (царя і законодавства) за істинне право і справедливість [74, с. 3]. Така боро-

тьба пророків велася задля відновлення втраченого розуміння природнього права, 

яке засноване на справедливості. Джонатан Сакс, аналізуючи ряд факторів, які 

обумовили унікальність пророків, також робить наголос на тому, що пророки ви-

знавали первинність етики над політикою. В підтвердження цього автор зазначає, 



42 

 

що пророки силу нації – саме Ізраїльського і Юдейського царств – бачили не во-

єнною чи демографічною, а моральною і духовною [75, с. 188]. 

В епоху першого Храму, коли правова та релігійна свідомість єврейського 

суспільства здебільшого характеризувалась усвідомленим ігноруванням вимог 

Закону, зневажливим ставленням до релігійно-правових принципів та традицій, 

інколи спостерігались і періоди просвітництва. Одним із таких періодів був час 

царювання в Юдеї царя Йосії. Після того, як цар Манасія ввів в Єрусалимський 

Храм язичницьку символіку та культ, важко було відродити віру в єдиного Бога та 

сповідування єврейських законів. Проте, Йосії це вдається, адже саме під час його 

правління в 621 році до н.е., при очищенні Храму, первосвящеником Хілкійя була 

знайдена «Книга Закону», якою, на думку більшості істориків, була книга Дварім. 

Ю. Велльгаузен зазначає, що на той момент це була перша і єдина книга закону 

[69, с. 357]. Після прочитання писарем книги, цар Йосія зрозумів, як сильно відс-

тупив єврейський народ від законів. Танах описує: «І коли почув цар слова Тори, 

то роздер він одіж свою… і наказав, говорячи: «Ідіть, зверніться до Господа, про 

мене та про позосталих в Ізраїлі та в Юдеї, про слова цієї книги, що знайдена; ве-

ликий-бо гнів Господній, що вилився на нас за те, що батьки наші не дотримували 

Господнього слова, щоб робити все, як написано в цій книзі» [Діврей а-Йамім 

(Хронік) ІІ, 34: 19,21]. 

Як випливає з іудейської правової доктрини, знайдена книга Закону стала 

відкриттям для єврейського народу. Відомий єврейський історик Генріх Грец у 

своїй праці «Історія євреїв з давніх століть до теперішнього часу» дає таку харак-

теристику знайденій книзі: «Сама вона оголошує себе новим союзом, який Мой-

сей, іменем Бога, уклав з народом безпосередньо перед своєю смертю та перед 

вступом народу в обітовану землю в країну Моав, - союзом, відмінним від того, 

який Господь уклав з Ізраїлем на горі Хорив» [76, с. 231]. Про відновлення Запо-

віту з Богом, який уже давно був забутий твердить і німецький науковець Ульріх 

Гарбеке. Вчений наголошує, що такий Заповіт був відновлений після знайдення 

Книги Закону шляхом святкування Пасхи [77, с. 26]. Це було ще одне духовне 

відновлення єврейського народу. Цар скликав весь народ в Храм, голосно прочи-
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тав знайдену книгу і змусив народ дати обіцянку «додержувати заповіді Його, 

свідчення Його і устави Його всім серцем». Таким чином, цар Йосія відновив ре-

лігію та духовне життя народу, до якого так часто закликали пророки. Це залиши-

ло слід і на правовій свідомості народу. 

Незважаючи на тимчасові етапи просвітництва в правовому житті єврейсь-

кого народу, пророцтва, сказані пророками, все ж збулися. Вже в 722 році Самарія 

була завойована ассирійським царем Саргоном ІІ, що означало остаточне падіння 

Ізраїльського царства [60]. Десятки тисяч ізраїльтян були розселені в окремих об-

ластях Ассирії, натомість ассирійці й вавилоняни були переселені в Самарію. В 

результаті ассирійці, унаслідувавши ізраїльські звичаї, утворили напівєврейську 

народність, відому під назвою «самаритяни», а нащадки десяти колін Ізраїля, аси-

мілювавшись між азіатськими племенами, зникли як єврейська нація. Так завер-

шило свої існування Ізраїльське царство, проіснувавши після відокремлення від 

Юдейського майже 250 років. 

Духовна святиня Юдеї стояла чотири століття поки не була зруйнована ва-

вилонським правителем Навуходоносором [78, с. 410]. В 597 році до н. е. ним був 

захоплений Єрусалим, а згодом, в 586 році, внаслідок непокори Вавилонії та не-

послуху словам пророка Єремії, був зруйнований і сам Храм.  

Історичні події періоду Першого Храму чітко відображені в одній із найда-

вніших священних книг єврейського народу – Танасі. Тут діяльність пророків та 

історія єврейського народу описується як в Невіім (Пророки), так і в Ктувім (Пи-

сання). Період, який розпочався процвітанням і духовним розвитком народу, за-

кінчився першим в єврейській історії вигнанням з власної держави, шлях до ство-

рення якої був довгим та нелегким. Згідно єврейської правової традиції, причи-

ною такого розвитку подій було відступництво від норм Тори.  

5. Вавилонський полон та період Другого Храму (з 586 р. до н.е. по 331 

р. до н.е.) З 586 року до н.е. розпочинається новий період єврейської історії, який 

прийнято називати ֶתאָּש, - «галут», що в перекладі означає «вигнання». І хоч цим 

терміном, як правило, іменують період з моменту руйнування в 70 році Другого 

Храму до заснування в 1948 році незалежної держави Ізраїль, все ж свій початок 
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він бере з переселення єврейської нації в Вавилонію та розселення її в Самарії, 

Єгипті, Моаві. Причини такого розвитку подій описані в трактаті Піркей Авот 5:9: 

«Вигнання приходить в світ через ідолопоклонство, розпусту, вбивство і не вико-

нання спокою землі (в суботній рік)» [79, с. 470]. 

Після втрати державної незалежності та єдиного духовного центру, здавало-

ся би, розпорошена єврейська нація разом з утвореною протягом століть право-

вою системою, повинна була з часом зникнути, асимілювавшись з сусідніми на-

родами. Проте, на відміну від десяти зниклих колін (племен), єврейський народ, 

що проживав в Вавилонії, зумів зберегти свою релігійну, національну та правову 

ідентичність в галуті. Цьому сприяли наступні фактори: 

1. Переселення жителів Юдеї здійснювалось цілими громадами в окремі по-

селення, що таким чином створювало сприятливі умови для збереження їхньої 

ідентичності. 

2. Прихильне ставлення влади Вавилонії до єврейської діаспори. Як заува-

жує Р. Банк, євреям було дозволено вибирати свого лідера, який представляв їх 

перед правлінням Вавилонії. Першим лідером був Єгояхін, скинений цар Юдеї, 

якому присвоїли титул Реш Галута [80, с. 104]. В перекладі з івриту Реш Галут 

означає «Глава діаспори».  

3. Наявність моральної та духовної підтримки в полоні пророком Йехезке-

лем (Єзекеїль), який був духовним лідером вавилонських полонених та передба-

чав майбутнє відродження єврейської нації на обітованій землі: «Так говорить Го-

сподь Бог: і позбираю Я вас із народів, зберу з тих країв, серед яких ви розпоро-

шені, і дам вам Ізраїлеву землю…І дам їм одне серце, і нового духа дам у вас, і 

вийму з їхнього тіла серце камінне, і дам їм серце із м’яса, щоб вони ходили за 

уставами Моїми, і додержували Мої постанови та виконували їх; і вони стануть 

мені народом, а я їм Богом!» [Йехезкель 11:17, 19-20]. Пророк наголошує про мо-

жливість відновлення завіту народу з Богом при умові виконання Закону. 

4. Зміна в правовій свідомості, внутрішнє сприйняття та усвідомлення наро-

дом власного відступництва від Закону, про яке їм протягом більше як 200 років 

говорили пророки. 
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Єврейська традиція відмічає, що після руйнування Храму у євреїв розпочав-

ся перехід від храмового служіння до служіння в ָסָנש  ,[81, с. 32] (бет кнесет) ֶבשש ת 

що з івриту означає «дім зібрання», тобто синагога. Тому на заміну жертвопри-

ношенням в єврейській релігії приходить ִִּלֶפ  молитва [81, с. 395]. Як – (тфілла) ה 

зазначає Хазанов О. В., спілкування з Богом стало можливим не через жертву, не 

через медитацію, а через текст [82, с. 144]. Таким чином, всі вищенаведені чинни-

ки сприяли національній ідентичності єврейського народу. Тепер кожний без ви-

ключення єврей зобов’язаний був дотримуватись та виконувати єврейські закони, 

де б він не знаходився чи не проживав. Пол Джонсон відмічає, що саме в вигнанні 

євреї, позбавлені своєї держави, звернулися до номократії – добровільно підкори-

вшись владі Закону, яку можна було привести до життя лише при спільній згоді 

[40, с. 54].  

Згідно історичних джерел, декрет Мідо-Перського царя Кіра, який дозволяв 

євреям повернутися в Юдею та відновити зруйнований Храм, був виданий в 538 

році до н. е. Ця подія і дала початок зародженню такого історичного явища як 

«повернення в Сіон». Таким чином, в Єрусалимі розпочалось відродження. Спра-

ведливо відмітив єврейський дослідник Гібш А. Л., що ця коротка епоха вигнання 

була ерою духовного відродження єврейського народу [83, с. 5]. Крім того, духо-

вному відродженню в єврейському народі сприяла поява нових пророків. Ними 

були - Хагай (Огія), Захарья (Захарія), Малахі (Малахія), які піддавали критиці 

народ, докоряючи їм невідповідністю священиків та порушенням деяких норм За-

кону (шлюб з неєвреями, обман в десятині тощо). 

Варто відмітити, що з поверненням євреїв в Юдею, розпочався не лише пе-

ріод відновлення Храму, а й період законотворчої діяльності Єзри та Нехемії. Й. 

Агур, досліджуючи період їхньої діяльності, відмічає, що Єзра й Нехемія зуміли, 

опираючись на свій особистий авторитет і на представлені їм повноваження, згур-

тувати єврейську громаду в державі Ізраїля і зміцнити її [84, с. 28]. Основними 

джерелами, які висвітлюють цей період є книги Єзри та Нехемії. Однозначно етап 

їхньої діяльності відіграв важливу роль в історії єврейської правової системи, за-

клавши початок раннього періоду розвитку галахи.  
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Норми Танаху свідчать, що Єзра був лідером третьої групи вигнанців, які 

прибули із Вавилонії в Єрусалим. Історія датує цей період переселення 458 роком. 

Персидський цар Артахшаст дав повноваження Єзрі створити, а точніше, віднови-

ти судову систему в єврейському народі, що базувалась на принципі територіаль-

ної автономії Юдеї. В своєму наказі цар зазначив: «А ти, Єзро, за мудрістю Бога 

твого, яка в руці твоїй, попризначай суддів та виконавців Закону, щоб судили для 

всього народу, що в Заріччі, для всіх, хто знає закони твого Бога, а хто не знає, 

тих навчите. А кожен, хто не буде виконувати Закона твого Бога та закона царсь-

кого докладно, щоб чинився над ним суд: чи то на смерть, чи то на вигнання, чи 

то на кару майнову, чи то на ув’язнення» [Єзра 7:25,26]. Книга Єзри не деталізує 

та не уточняє, як саме була побудована судова система в Юдеї. Ми лише можемо 

припускати, що будучи софером та знавцем Мойсеєвого Закону, Єзра в тогочас-

ній судовій системі відобразив ті принципи, які в свій час були закладені через 

Мойсея в Синайській пустині.  

Проблема «етнічної чистоти» єврейського народу була центральною в звер-

неннях Єзри. Він закликав весь народ разом із суддями розглянути «справу кож-

ного, хто взяв собі жінку із чужого народу» [Єзра 10:14]. Танах описує результат 

цього розгляду: «І закінчили до першого дня першого місяця справи про всіх тих 

людей, що взяли були чужинних жінок…і зобов’язались вони випровадити жінок 

своїх…» [Єзра 10:18-19] Відповідна підтримка була і з боку публічних властей. 

Цю роль на себе взяв Нехемія, який згодом стає намісником в Юдеї та отримує 

дозвіл на відбудову Єрусалиму та Храму (445 р.) 

Джерела єврейського права описують, що після завершення будівництва 

Храму та налагодження внутрішнього порядку в Юдеї, Нехемія разом з Єзрою 

розпочали роботу над релігійно-правовою реформою в єврейському суспільстві. 

Єзра публічно читав закони Тори, роз’яснюючи їх значення для єврейського на-

роду: «І читали вони книгу Тори Божої виразно і вияснювали значення [Нехемії 

8:8]. 24 Тішрі, коли всі жителі Юдеї прибули до Єрусалиму, були скликані народ-

ні збори, на яких укладений новий договір. Згідно нього всі євреї зобов’язувались 

дотримувати та виконувати норми Тори. Ця присяга мала письмову форму із під-
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писами Левитів та священиків: «При цьому всьому ми складаємо союз (умову) і 

записуємо її, а підписує її наша знать, наші Левити та наші священики» [Нехемії 

10:1]. Першими підписали Нехемія та Єзра, за ними – священики та Левити, після 

чого народ заприсягнув: «Виконувати Тору Божу, яка дана була через Мойсея, 

раба Господнього, і щоб дотримуватись та виконувати всі заповіді Господа Бога 

нашого, і закони Його, і постанови» [Нехемія 10:30]. Таким чином розпочався 

черговий етап духовного відродження єврейського народу. 

Слід виділити наступні основні ідеї, які були відображені в проголошеній 

народом присязі: 

1. «Етнічна чистота» єврейського народу, яка означала заборону вступати в 

шлюб з неєвреями [Нехемія 10:31]. 

2. Виконання закону про шабат як обов’язковий день відпочинку [Нехемія 

10:32]. 

3. Обов’язок підтримувати Храм і служіння в ньому фінансово та матеріа-

льно, в тому числі:  

- відновлення закону про принесення з первоплоду та первонароджених – 

для служіння в Храмі [Нехемія 10:36,37]; 

- відновлення закону про десятину та приношення, які повинні бути на збу-

дування Храму та служби Левитів [Нехемія 10:39,40]. 

Важливо відмітити, що період Другого Храму відзначився особливими змі-

нами в єврейській правотворчості. Це пов’язано з початком інтерпретаційного 

процесу Письмової Тори. Враховуючи те, що правові норми були викладені в Торі 

не послідовно та не охоплювали весь спектр суспільних відносин, потрібно було 

усунути такі законодавчі прогалини. Професор Лоуренс Шіффман наголошує, що 

саме так народився метод, названий в пізньому івриті «мідраш». На думку вчено-

го, ранні форми мідраша були пов’язані з різноманітними питаннями єврейського 

закону, який мудреці пізніше називали «галаха». На початку періоду Другого 

Храму нова залежність від письмового закону стимулювала розвиток методу за-

конодавчого мідраша, самий ранній приклад якого зустрічається в книгах Єзри і 

Неємії [60]. Наголошує на цьому в своєму дисертаційному дослідженні і Запроме-
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това О. М. За її словами, саме герменевтика дозволила вкладати в текст Тори но-

ваторства, які стали в наступний період часу основоположними концепціями ра-

ввиністичного іудаїзму [85, с. 124]. 

 Крім того, єврейська правова традиція з діяльністю Єзри і Нехемії пов’язує 

створення першого законотворчого органу в єврейській державі. Єврейські право-

знавці та лідери новоствореного державного утворення заснували так званий  ְכֶנֶסת

 .що в перекладі означає Великий Собор. За словами Й ,(кнесет га-гдола) ַהְגדֹוָלה

Агура, початок епохи Другого Храму характеризується як період Великого Собо-

ру [84, с. 32]. Великий Собор справді відігравав особливу роль саме в цей період 

єврейської історії. Раввин, професор Олександр Фейгін відмічає, що в свою епоху 

Великий Собор вирішував те, чого не було ні до, ні після нього: об’явив Тору 

єдиним Законом єврейської держави [86]. Це був релігійно-законодавчий орган, 

який приймав рішення з питань тлумачення Тори, та який засідав в кількості 120 

людей. Усталеною в правовій науці є позиція, що, швидше за все, членство в Ве-

ликому Соборі було не постійним, а отже не було установлене число членів цього 

органу [87].  

Створення такої інституції можна пояснити двома факторами. По-перше, 

після повернення з вавилонського полону поступово припиняється діяльність 

пророків, які виступали вчителями та наставниками єврейського народу. Другим, 

не менш важливим фактором, було те, що на зміну пророкам в єврейському наро-

ді з’являються вчені люди, знавці Мойсеєвого Закону. Вони навчали народ право-

вих норм, закладених у Торі та усних переказах. Саме тому в суспільстві їх нази-

вали книжниками (софрім). За словами Пола Джонсона, вони перетворились у 

«важливу касту, яка записувала усні перекази, копіювала дорогоцінні звитки, вря-

товані зі зруйнованого Храму, приводили в порядок і редагували матеріали з архі-

вів» [40, с. 54]. 

Про функції, якими наділявся Великий Собор, згадується в трактаті Піркей 

Авот 1:1: «Моше отримав Тору з Синая, і передав її Іісусу, Іісус – старійшинам, 

старійшини – пророкам, а пророки передали її мужам Великого Собору. Останні 

дали три вказівки: судіть обдумано, виховуйте побільше учнів і створюйте огоро-
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жу для закону» [79, с.452]. Таким чином, новостворений колегіальний орган ви-

конував функції: судової гілки влади – оскільки вирішував судові спори; законо-

давчої гілки влади – оскільки створювались навчальні центри, які почали інтерп-

ретувати Тору, а також освітньо-виховну функцію – оскільки вживалися всі необ-

хідні заходи для виховання та навчання євреїв з ранніх років письменності та ви-

вчення Тори. Останнім із діячів цього законодавчого органу був Шимон Правед-

ний, який ввійшов в історію єврейського народу як первосвященик та великий за-

коновчитель. 

Враховуючи це, важливо наголосити, що ключова роль Великого Собору в 

історії розвитку єврейської правової системи полягала в наступному: 

1. Вперше відбувся процес упорядкування накопичених протягом цілого ти-

сячоліття релігійно-правових норм. Єзра та його послідовник розпочали роботу 

над дослідженням та систематизацією наявного на той момент правового матеріа-

лу, до якого входили вчення Мойсея, пророцтва та ще деякі письмові пам’ятки з 

історії єврейського народу. Незважаючи на те, що перші рукописні тексти Тори, 

які дійшли до наших днів – це звитки ІХ-Х століття [88], перше систематизоване 

джерело єврейського права - ַתנַ "ְך (ТаНаХ) був створений саме в період Другого 

Храму (близько 300 р. до н.) Виступаючи акронімом, ТаНаХ складається із пер-

ших букв назви трьох розділів: 

 ;П’ятикнижжя або П’ять книг Мойсея – (Тора)תֹוָרה  -

 ;Пророки – (Невім) ְנִביִאים -

  .Писання – (Ктувім) ְכתּוִבים -

2. Поширеною є думка, що члени Великого Собору розпочали процес тлу-

мачення та роз’яснення єврейського права, яке існувало як в письмовій, так і в ус-

ній формі. Як випливає з усталеної позиції в науці, мужі Великого Собору ввели 

поділ Усного Закону на Мідраш (в широкому значенні), Галаху і Аггаду [87]. Та-

ким чином, з метою полегшення застосування накопичених в Письмовій Торі 

норм, розпочинається процес інтерпретації, об’єктом якого виступає правова но-

рма, що регламентує релігійні, сімейні та цивільні відносини всередині єврейсько-

го суспільства.  
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3. Внаслідок упорядкування та систематизації єврейського права, був зроб-

лений вагомий внесок в розвиток єврейської освіти. Тепер вивчення законів стало 

не лише прерогативою священнослужителів, а й доступною можливістю для осві-

чених людей. Знання закону можна було отримати не лише на побутовому рівні у 

формі усних передань з покоління в покоління, а й на рівні професійного, поглиб-

леного вивчення у знавців закону – софрім.  

Таким чином, період Другого Храму відзначився в історії єврейської право-

вої системи позитивними змінами. Важливою подією, яка ідеологічно підтримала 

весь народ стала відбудова Храму та відновлення культового служіння. Єврейсь-

кий народ зумів заснувати теократичне державно-правове утворення, яке, хоч і 

було позбавлене суверенітету, перебуваючи в підданстві Перської імперії, проте, 

на правах автономії, наділялось широкими повноваженнями в сфері внутрішнього 

управління. Це дало можливість вдосконалювати в новому державно-правовому 

утворенні інституційну та нормативну складові правової системи. Послідуючі ре-

форми започаткували діяльність, яка заклала основу тлумачення єврейських зако-

нів, відому в майбутньому під терміном «Усне Вчення». 

6. Період еллінізму в Ерец Ісраель та період пар (з 331 р. до н.е. по 63 р. 

до н.е.). В історії єврейського народу період еллінізму можна розділити на два 

етапи. Перший етап розпочався з часів завоювання Юдеї Олександром Македон-

ським та тривав до початку правління сирійського царя Антіоха ІV (331р. до н.е. – 

175р. до н.е.). Слід погодитись з Ш. Єттінгер, який наголошує, що це був природ-

ньо-історичний процес, який відбувався без особливої участі та впливу на нього з 

боку державної влади, тобто грецька культура та мова здійснювали свій вплив на 

єврейське суспільство шляхом добровільного їх прийняття [61, с. 125]. Другий 

етап характеризувався примусовою та насильницькою еллінізацією єврейського 

народу. Він розпочався з часів правління Антіоха ІV і завершився початком рим-

ського правління на території греко-македонських царств (175 р. до н.е. – 63 р. до 

н.е.). Це був період, коли під керівництвом царської влади еллінізм проник у всі 

куточки єврейського суспільства. Завершився другий етап у 63 році до н. е., коли 

римські війська великого полководця Помпея вступили в Юдею та оголосили її 
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підвладною Риму. Таким чином, за словами Й. Агура, Юдея стала протекторатом 

Риму [84, с. 72]. Ця подія поклала кінець Хасмонейському царству. 

Єврейські історики період правління Олександра Македонського в Юдеї ха-

рактеризують економічною стабільністю та правовою автономією євреїв. У своїй 

статті «Тулмудичні перекази про Олександра Македонського» І. Оршанський від-

значає, що єврейський народ виніс зі свого зіткнення з македонським героєм самі 

приємні спогади. За словами вченого, любов і повага до особистості Олександра 

проглядається у всіх переказах єврейського народу [89, с. 4]. Як і за перського 

правління, євреї отримали внутрішню свободу, сповідуючи свою релігію та діючи 

згідно своїх законів. Правовий статус єврейського народу в цей час можна вважа-

ти навіть привілейованим. Описуючи стан дотримання єврейського закону за ча-

сів Олександра Македонського, Дж. Бікерман в своїй праці «Євреї в епоху елліні-

зму» наголошує, що Олександр явно і неявно слідуючи політиці персів, прийняв 

дійсність законів Мойсея в Єрусалимі та Юдеї. Божественний закон продовжував 

правити в Святій землі з дозволу верховного язичницького правителя [90, с. 41]. 

Тому, незважаючи на швидкісне поширення грецької культури всередині єврейсь-

кого суспільства, єврейські закони зберегли свій авторитет та дію.  

Однак, період лояльного ставлення грецького правління до єврейської пра-

вової культури та внутрішнього самоуправління в Юдеї, якими наділив Олександр 

єврейський народ, не був тривалим. В результаті війн діадохів, які розпочалися 

після смерті Олександра Македонського, Юдея декілька раз переходила від влади 

однієї протидіючої сили до іншої, що негативно відобразилось на економічному, 

суспільному та релігійному житті держави. Грінберг Єфраім, досліджуючи елліні-

стичний період, зазначає, що як птолемеї, так і селевкіди, вважали Юдею «етно-

сом», нацією, центром якої був Єрусалим. «Етнос» користувався широкою авто-

номією, проте лише в межах Юдеї, «нація» ж юдеїв, з точки зору влади, була те-

риторіальним поняттям [91].  

Династія Птолемеїв поводилась гуманно з єврейським народом. Рав Моше 

Ойербах відмічає, що в столиці Александрії євреї були наділені всіма громадянсь-

кими правами, багатьох із яких Птолемей призначив на найвищі державні посади 
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в своїй імперії [92]. Висновки про становище Юдеї в цей період можна зробити з 

наступних факторів: 

1. В самій Юдеї Птолемей залишив за жителями той же обсяг свободи уп-

равління, якою вони користувалися під час панування Персії. Представницькі фу-

нкції перед єгипетською владою здійснював первосвященик, який водночас був 

відповідальним за сплату податків єврейським народом до царської казни. Орга-

ном державної влади, виконуючим адміністративні та управлінські функції, була 

герусія (рада старійшин), до якої входили вищі священики та старійшини родів. 

Крім того, історичні джерела свідчать про ще два органи влади, які не були пос-

тійно діючими, а скликалися лише за необхідності. Ними були народні збори та 

Великий Собор. Припускається, що народні збори скликались лише для прове-

дення реальних змін у політичному ладі, а Великий Собор – виключно для вирі-

шення питань конституційного порядку [61, с. 121]. 

2. Грецьке правління елліністичних династій визнавало Тору джерелом пра-

ва в єврейському народі. Історичні джерела описують про переклад Тори сімдеся-

ти двома грецькими правознавцями на грецьку мову [93, с. 4]. Такий переклад 

отримав назву в історії «Септуагінти» (переклад сімдесяти старців). Таким чином 

досвідчені греки знайомились із правовими нормами та культурою єврейського 

народу.  

Особливих змін не спостерігалось і на початку правління династії Селевкі-

дів. Таким чином, перший період еллінізації в Юдеї відбувався в умовах стабіль-

ного правового порядку. Населення єврейського державно-правового утворення 

розглядалося як нація з широкою внутрішньою автономією в межах своєї терито-

рії, центром якої був Єрусалим. 

Правовий порядок в Юдеї був змінений уже з приходом до влади з династії 

Селевкідів Антіоха ІV, в свідомості якого грецька культура виступала вершиною 

людського прогресу й досконалості. Після захоплення Єрусалиму розпочалась 

систематична насильницька іллінізація в Юдеї. Вона супроводжувалась: виник-

ненням релігійного синкретизму та насаджуванням євреям єдиної релігії – політе-

їзму; забороною сповідувати іудаїзм та масовим впровадженням нових обрядів, в 
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тому числі в Храмі (принесення в жертву «нечистих» тварин та спорудження ста-

туй грецьких богів); скасуванням дії Мойсеєвого Закону, що супроводжувалось 

знищенням письмових сувоїв Тори. Особливий нагляд був спрямований на те, 

щоб не дотримувались єврейські свята, шабат та бріт міла («заповіт обрізання»); 

сан первосвященика можна було придбати за гроші, а посаду займала еллінізована 

особа, призначена сирійським царем, яка впроваджувала язичницьку релігію в 

служінні при Храмі; переходом з івриту та арамейської мови на грецьку, якою бу-

ло пронизане все культурне та суспільне життя народу. 

Основним історичним джерелом, що описує цей період, є І Книга Маккаве-

їв, яка написана анонімним автором та, як і три інші, включена до складу Септуа-

гінти. Невідомий автор описує: «Цар Антіох написав всьому царству своєму, що-

би всі були одним народом і щоби кожний залишив свій закон. І погодились всі 

народи за словом царя. І багато із Ізраїля прийняли ідолослужіння його і принесли 

жертви ідолам і осквернили суботу» [94, І Макк. 1:41-43]. Увага акцентована в 

першій главі і на тому, яке було ставлення до єврейського закону: «И книги зако-

ну, які знаходили, розривали і спалювали огнем; у кого знаходили книгу заповіту 

і хто дотримувався закону, того, за наказом царя, видавали на смерть» [94, І Макк. 

1:56-57]. 

Така політика сирійського царя, яка спрямовувалась на знищення єврейської 

культури та зміну правосвідомості всередині єврейського народу, викликала зна-

чне невдоволення та напругу в Єрусалимі. До єврейської історії ввійшли особливі 

події, що свідчили про боротьбу євреїв за релігійну свободу, яка згодом переросла 

в повстання. Історія свідчить про те, що ініціатором повстання в 167 році до н. е. 

проти правління Антіоха IV виступив ֵהן  .із роду Хасмонеїв – Маттітьяху (коген) כֹּ

Він поклав початок визвольної війни Хасмонеїв, яка тривала з 167 по 160 р. до н.е. 

Мотив такої боротьби описаний у главі другій І Книги Маккавеїв: «…так захища-

ли вони закон від руки язичників і від руки царів, і не дали перемогти грішникові. 

І так діти, будьте ревні в законі і віддайте життя ваше за заповіт батьків ваших» 

[94, І Макк. 2:48,50]. Це була боротьба народу за релігійну свободу і непоруш-

ність єврейських законів. 
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Тим не менш, за правління династії Хасмонеїв, яке тривало до 37 року до 

н.е., правовий порядок в Юдеї не був стабільним, а влада переходила від одного 

правителя до іншого. Так, після смерті Антіоха V та п’ятирічної боротьби Хасмо-

неїв мета єврейського народу була досягнута: завдяки перемирю, відмінилися всі 

укази Антіоха Єпіфана проти іудаїзму і відновився той порядок, який існував до 

епохи гонінні. С. М. Дубнов відмічає, що юдеї отримали повну релігійну свободу, 

право безперешкодно виконувати свої звичаї і обряди, визнаючи при цьому вер-

ховну владу Сирії [95, с. 315].  

Проте, зміна правителів у династії Хасмонеїв, у подальшому союз з Римом у 

боротьбі проти Сирії і, як наслідок, досягнення Юдеєю знову автономних прав, не 

забезпечувало стабільності та єдності в правових поглядах. Це був момент розко-

лу єврейського суспільства та створення трьох основних релігійно-правових те-

чій, які відрізнялися між собою, в першу чергу, у поглядах щодо розуміння єврей-

ського закону та права в цілому. Йосип Флавій в своїй праці «Іудейська війна» 

згадує про них як про «філософські школи» [96, Книга 2, 8:2]. Ними були: 

1. Прушім (ְפרּוִׁשים) - відомі під назвою фарисеї, які, на думку окремих нау-

ковців, виступали «найпопулярнішими представниками народного благочестя» 

[97, с.69]. Ця релігійно-правова течія приділяла значну увагу виконанню та дослі-

дженню єврейських законів. Вони вважали, що єврейські закони повинні керувати 

як життям кожного окремого єврея, так і всього народу і держави. Лазерсон М. Я. 

з цього приводу зазначає, щоо фарисеї не стільки заїдливі буквоїди, скільки філо-

софи позитивного права Юдеї [74, с. 19]. Згідно фарисейської доктрини Тора, яка 

була дана Мойсею на Сінаї, включала в себе як Письмовий, так і Усний Закон. 

Таким чином, фарисеї брали на себе правотворчі повноваження, доповнюючи чи 

виправляючи уже існуючі норми права, тим самим приводячи їх у відповідність 

до рівня суспільного розвитку. Саме з рядів цієї групи виходили вчителі і інтерп-

ретатори Закону. 

2. Цадокім (ָצדֹוִקים) – відомі в історії як саддукеї. Будучи прихильниками 

елліністів, концепцію державного правління вони вбачали у відокремленні релігії 

від держави. Основною відмінністю їх від фарисеїв було відкидання Усного Зако-
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ну і народних традицій. Н. Переферкович описує різницю між фарисеями і садду-

кеями з приводу розуміння Закону наступним чином: «За вченням фарисеїв, відо-

мі закони Тори мають лиш значення остраху і не повинні виконуватися букваль-

но. На думку ж садукеїв, закони Тори повинні розумітися в буквальному значенні, 

якими б строгими вони не були. Кодекс саддукеїв був такий строгий, що день йо-

го відміни святкувався щорічно» [98, с. 97-98]. Важливим було і те, що на відміну 

від фарисеїв, саддукеї, настоюючи на строгому виконанні Закону, не меншу роль 

приділяли і покаранню за його невиконання. Таким чином, саддукейське вчення 

було побудоване виключно на Письмовій Торі та не було «живим», оскільки не 

розвивалося, а лише зберігалося.  

3. Ще однією, меншою за кількістю, релігійною групою були ессеї, назва 

яких походить від івритського ֲחָׁשִאים – «мовчазні» або ֲחִסיִדים – «благочестиві». 

Прихильники цієї групи не брали участі в державному та суспільному житті 

Юдеї. Більшість із них жили маленькими громадами в пустинях, турбуючись пе-

редовсім про особисту досконалість. В Додатковому томі до Талмуду описано, що 

ессеї представляли собою монашеський орден з дуже строгим статутом [99, с. 

115]. Н. Переферкович робить висновки про те, що відчутного впливу на розвиток 

єврейства вони не мали. Приділяючи велику роль законам «тілесної чистоти», во-

ни дотримувались целібату (безшлюбності) та особливо ретельно кашруту (зако-

нів про їжу). Цікавою є думка професора Лазерсона, який наголошує, що, можли-

во, якби єврейська держава проіснувала триваліше, із єссеїв виросли би вчителі 

природного права [74, с. 21].  

Основними ідейними противниками між собою виступали фарисеї та садду-

кеї. В центрі спору між цими двома релігійно-правовими течіями стояв Усний За-

кон, одні з яких його приймали, інші - відкидали. Обґрунтування своєї правоти 

зумовлювало необхідність інтерпретації норм Тори, що, в свою чергу, позитивно 

відзначалося на розвитку всього єврейського права. 

Саме в період такої боротьби в сфері права між фарисеями і саддукеями се-

ред єврейських законотворців з’являються זּוגֹות – зугот, що в перекладі з івриту 

означає «пари» або, як ще прийнято називати їх в історії - «дуумвіри» (від 160 р. 
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до н.е. - початок нової ери). Це були перші п’ять пар законовчителів, які згаду-

ються в Талмуді (Авот 1:4-12). П’яту пару - Гілеля й Шамая, в історії єврейського 

права прийнято вважати першими танаями. 

Враховуючи послідовність передачі закону від Мойсея до кодифікаторів 

Мішни, зугот виступали посередниками при передачі Закону від членів Великого 

Собору до танаїв. Про це згадується в трактаті Піркей Авот, згідно якого перша 

пара законовчителів прийняла Усний Закон від Антігона із Сохо, який, в свою 

чергу, прийняв його від Шимона Праведника, одного з останніх мужів Великого 

Собору» [79, с. 452-453]. З цього приводу Й. Агур наголошує, що період діяльнос-

ті мудреців, які входили в «пари», все ще був в повному значенні слова періодом 

Усної Тори, яка на той момент не фіксувалась письмово [84, с. 48].  

Крім того, кожен із двох законовчителів пари був наділений широкими пов-

новаженнями в сфері управління. Зокрема, один з них був  ָנִשיא(насі) - глава Си-

недріону, головного законодавчого органу, інший ж - виконував функції верхов-

ного судді в ֵבית-ִדין, що в перекладі з івриту звучить як ав-бейт-дін, тобто верхов-

ний суддя. Про функції, що виконували п’ять пар законовчителів згадується ще в 

одному з трактатів Талмуду – Хагіга (2:2), де після їхнього переліку автори наго-

лошують, що перші були главами Синедріону, а другі після них – головами бейт-

діна [100, с. 522]. 

Варто відзначити, що період зугот, незважаючи на незначну кількість пра-

вового матеріалу, залишеного за собою, був важливим етапом у становленні та 

розвитку єврейського права. Виступаючи членами Синедріону, книжники дуже 

скоро зайняли в ньому місце юрисконсультів, для яких кодексом і основою прий-

няття всіх судових рішень була Тора. Арфаксадов Ф. зауважує, що в цей період 

розвиток єврейського права йшов двома шляхами. Перший – вивчення закону, 

тлумачення і виведення із нього правил поведінки, які в зв’язку з тим, що були 

виведені із закону, мали силу імперативу, як і сам закон. Другий шлях - теоретич-

не обґрунтування на основі норм Тори звичаєвого права, яке виникло в зв’язку з 

винесенням рішень вищого органу судової гілки влади – Синедріону [101, с. 38]. 

Суспільно-політичні умови, в яких проходила боротьба фарисеїв і садукеїв з при-
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воду інтерпретації Закону, дали поштовх до розвитку галахи в Юдеї. Розбіжності 

в правових поглядах цих двох релігійно-правових течій викликали дискусії в сфе-

рі правознавства, що в кінцевому результаті посприяло накопиченню правового 

матеріалу для створення Мішни.  

Характеризуючи період еллінізації, слід підкреслити, що розвиток єврейсь-

кої правової системи залежав безпосередньо від правопорядку, що був в Юдеї. 

При зародженні насильницької еллінізації, коли знищувались єврейські закони, 

насаджувалась чужа єврейському сприйняттю релігія та ліквідовувались будь-які 

прояви релігійної свободи, законотворчість в Юдеї не була спроможна розвивати-

ся. Цей період в єврейській історії можна охарактеризувати як визвольний, який 

відомий невдоволенням та масовими протестами єврейського населення проти 

елліністичного правління. На той момент Тора, хоч і була предметом вивчення, 

все ж не користувалася значними досягненнями в сфері професійної правотворчо-

сті. Зміни в сфері законотворчості відбулися разом із змінами правового порядку 

в єврейскому суспільстві. Після відновлення автономії Юдеї та релігійної свободи 

в ній єврейське право починає розвиватись та вдосконалюватись. 

 

Висновки до розділу 1 

У першому розділі дисертації на основі проведеного аналізу наукової літера-

тури можуть бути зроблені наступні висновки. 

1. Правова система як об’єкт наукового дослідження є багаторівневим пра-

вовим феноменом, що виражає специфіку правового життя того чи іншого суспі-

льства. Особливістю у дослідженні єврейської правової системи є те, що з’ясувати 

її зміст і динаміку неможливо без урахування її генезису. З огляду на довготрива-

лий період розвитку правової системи єврейського народу, розкривати істотні ри-

си та функціональні особливості її структурних елементів необхідно в контексті 

історичних подій, під впливом яких вона формувалася. 

2. Період патріархів є історично першим у розвитку єврейської правової си-

стеми. Для нього характерне звичаєве право, яке передавалося в усній формі з по-

коління в покоління. Однак, враховуючи те, що генезис єврейської правової сис-
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теми нерозривно пов’язаний з єврейським народом та не обмежується виключно 

правом, початок її формування варто розглядати з часів Авраама. 

3. Особливу роль генезисі єврейської правової системи відіграв період Си-

найського законодавства. Як випливає з іудейської доктрини, саме після отриман-

ня на горі Синай єврейським народом Письмового та Усного Закону, який визна-

чав засади суспільного та державного ладу в єврейському суспільстві, правова си-

стема суттєво збагатилась, заклавши фундамент нормативної, інституційної та 

ідеологічної складових. Впродовж наступних історичних періодів єврейська пра-

вова система розвивалась та збагачувалась на основі принципів та ідей, закладе-

них в Письмовій Торі, засвідчивши таким чином її особливий статус в системі 

джерел єврейського права.  

4. Період суддів відзначився в історії єврейської правової системи як такий, 

що передував інституційним реформам в єврейському суспільстві. Відсутність 

правопорядку в тогочасному суспільстві, а також територіальної та духовної єд-

ності стало причиною впровадження в систему органів управління нового інсти-

туту влади, такого, як інститут суддів. Попри всі спроби змінити ситуацію, що 

склалася, та вивести відносини єврейського народу на новий рівень, судді завер-

шили своє правління без позитивних на те змін.  

5. Впровадження інституту царської влади не стало вирішенням тих нагляд-

них питань, що постали в єврейському народі в період Першого Храму. Навіть 

будівництво Храму – основної святині культового служінні євреїв всіх часів, не на 

довго зберегло єдність в середині народу. Розбіжності в політичних та релігійно-

ідейних поглядах між колінами Ізраїлю спричинили розкол в державі. З втратою 

територіальної та духовної єдності в єврейському суспільстві розпочався право-

вий регрес, що супроводжувався свідомим нехтуванням та порушенням норм за-

кону. Особлива роль в цей період належала пророкам, діяльність яких була спря-

мована на відновлення забутих ідей справедливості, рівності та свободи. Важли-

вим просвітницьким моментом, про який згадує Танах, стало знайдення в Храмі 

Закону, ознайомлення з яким пробудило правову свідомість царя і всього народу. 
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6. Періоду Другого Храму передував вавилонський полон – перший галут в 

єврейській історії. Однак, попри вигнання, єврейський народ залишився нацією, 

що не асимілювалась між чужими народами та зберегла релігійну, національну та 

правову ідентичність. Разом з довгоочікуваним поверненням євреїв в Юдею, роз-

почалось відбудування Храму та впровадження низки правових реформ. Рефор-

мування потребували в першу чергу інституційна та законодавча сфери, що відо-

бразилося на відновленні системи судоустрою та розвитку нової законотворчості 

в Юдеї. Така релігійно-правова реформа зводилась до: 1) складання народом но-

вої обітниці виконувати Закони Тори та визнання їх авторитету; 2) створення Ве-

ликого Собору - колегіального органу, який поєднував в собі функції законодав-

чої та судової гілок влади; 3) започаткування софрім нового виду правотворчості 

– інтерпретування Письмової Тори; 4) систематизації єврейського Священного 

Писання та зведення його в єдине консолідоване джерело письмової форми – Та-

нах.  

7. Період еллінізму в історі єврейської правової системи відзначився наси-

льницькою еллінізацією, яка супроводжувалася забороною сповідувати іудаїзм, 

скасуванням дії єврейських законів та жорстоким насадження грецької ідеології. 

Однак, попри такий нестабільний правовий порядок, єврейський народ зумів відс-

тояти правову та ідеологічну ідентичність, забезпечивши подальший розвиток єв-

рейської правової системи. Значна заслуга в цьому належала зугот – парам зако-

новчителів, які втілювали Усну Тору в життя та передавали наступним поколін-

ням законовчителів. 
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РОЗДІЛ 2.  

ФОРМУВАННЯ ЄВРЕЙСЬКОЇ ПРАВОВОЇ  

СИСТЕМИ: ОСНОВНІ ЕТАПИ 

2.1. Талмудистська епоха: період танаім, період амораім, період савора-

ім (I ст. - VІІ ст.) 

Попри масове насаджування в Юдеї грецької культури в єврейському суспі-

льстві, розвиток єврейської правової системи не припинився. З часів останньої 

пари зугот і до створення Талмуду правова система еволюціонувала в два етапи, 

які в історії прийнято називати: ִִֶרשת  амораім. А. Штейнзальц - ֶרִאֶץִרשת танаім та – הָּ

в своїй праці «Вступ до Талмуду» часові рамки таких етапів окреслює наступним 

чином: 20-200 рр. н. е. – період танаім, 200-220 рр. н.е. – перехідний період, 220-

500 рр. н. е. – період амораім [102, с. 40]. Зусилля правознавців та законотворців 

двох періодів були направлені на широку систематизацію накопиченого правово-

го матеріалу. 

Попри нестабільний правовий порядок в Юдеї, епоха Талмуду в історії єв-

рейського народу відіграла важливу роль. Даний період в генезисі єврейської пра-

вової системи можна охарактеризувати наступними особливостями: 

1. Високий рівень правової свідомості та правової культури в єврейському 

суспільстві. 

2. Поляризація правових поглядів відносно Галахи та її тлумачення, що ві-

дображалося в створенні різного роду правових шкіл з відмінними для них погля-

дами стосовно герменевтики та інтерпретації Письмової Тори. 

3. Упорядкування та кодифікація Усного Закону, що відобразилось в систе-

матизованому зводі законів Галахи спочатку у формі Мішни, а згодом у формі 

Талмуду.  

В єврейському суспільстві завжди існували окремі особи чи групи осіб, які 

виступали знавцями, дослідниками, а в подальшому і творцями єврейського пра-

ва. Законотворча роль в епоху Талмуду належала спочатку вченим – танаім, а зго-

дом – амораім. Мудреці цих поколінь мали своїх послідовників та створювали 
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школи, які часто розходились в думках з приводу розуміння норм Галахи, однак 

формували одну систему права – Усний Закон, фундаментом якого був Письмо-

вий. 

Танаім. Термін танаїм походить від арамейського слова ַתָנא – тана, що в 

перекладі означає «повторяти», «вивчати», «вчити» [103]. Такий титул присвою-

вався законовчителям в Єрец-Ісраель в I-II ст., починаючи з періоду діяльності 

Гілеля і до завершення Мішни. В єврейській традиції немає єдиної думки з при-

воду того, скільки поколінь мудреців існувало в період танаім. Так, Менахем Елон 

виділяє п’ять поколінь, починаючи з рабана Шимона бен Гамліеля та його сучас-

ників і до раббі Йегуди га-Насі, редактора Мішни [11, с. 65]. Однак, існують супе-

речності щодо так званих «напівтанаім», якими дехто з істориків називає Гілеля й 

Шамая чи учнів раббі Йегуди га-Насі. А. Штайнзальц виділяє 6 поколінь мудреців 

цього періоду. Вчений притримується думки, що перше покоління (30 р. до н.е. - 

20 р. н.е.) розпочинається з Гілеля й Шамай, а завершує його Гамлієль Перший 

Старший (20 - 40 рр.) Шосте покоління А. Штайнзальц завершує складанням Мі-

шни р. Йегуди га-Насі (170 - 200 рр.) [102, c. 41]. 

Слід зауважити, що останнє покоління мудреців можна вважати вже пер-

шими амораями. Таким чином, через неможливість конкретного визначення 

останнього покоління того чи іншого періоду, в єврейській традиції розходяться 

думки з приводу перших і останніх представників періоду танаім. 

Автор схиляється до думки, що все ж першими із законовчителів періоду 

танаім виступають Гілель і Шамай, які, одночасно, були останньою парою зугот. 

Рав Олександр Кац в книзі «Єврейські мудреці. З часів мішни і до наших днів» 

характеризує Гілеля як одного з найбільших мудреців всіх поколінь, що був гла-

вою Синедріону протягом 40 років. Повноваження ав-бейт-діна в цей період ви-

конував Шамай [104].  

Відомий історії як творець морального вчення Гілель своє кредо виразив у 

вислові, наведеному в трактаті Пиркей-Авот: «Будь послідовником у Аарона: ці-

нуй мир і прагни до миру, люби людей і наближай їх до Тори» [79, с. 454]. Крім 

того, відомий історії як «лагідний» і «смиренний» [105, с. 60], суть Тори мудрець 
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розумів у принципі – любити іншого, як самого себе. Талмуд у трактаті Шабат 

31а наводить історію, коли один іновірець заявив, що готовий прийняти іудаїзм за 

умови, що його навчать всієї Тори негайно – «доки він стоїть на одній нозі». Гі-

лель відповів йому: «Те, що ненависно тобі, не роби іншому – в цьому вся Тора. 

Інше – коментарі. Іди і вчись» [106, с. 217-218]. Загальноприйнятою є думка, що 

саме йому належить започаткування діяльності з узагальнення та систематизації 

чисельних методик тлумачення, розроблених ранньою юдейською релігійно-

правовою думкою. До цікавих висновків з цього приводу приходить Малиновська 

Н. В. Вона вважає,  що використовуючи такі прийоми як судження за аналогією, 

співставлення загального і особливого, порівняння паралельних конструкцій і ви-

вчення контексту, Гілель сприяв розвитку так званої «чистої екзегези» - тлума-

чення, обумовленого специфікою текстуального викладу Священного Писання 

[107, с. 230-231]. 

Постійний опонент Гілеля – Шамай, своє вчення та розуміння Усного Зако-

ну висвітлював через схильність до законодавчого ригоризму. Не допускаючи 

жодного полегшення у виконанні закону та виключення будь-якого компромісу, 

Шамай відрізнявся від Гілеля строгістю у виконанні норм і обрядів. Відомого 

талмудистській традиції своєю суворістю і принциповістю, поведінка мудреця не 

завжди відповідала його вислову, записаного в Піркей-Авот 1:15: «Нехай вивчен-

ня Тори буде твоїм постійним заняттям. Говори мало, але роби багато, і приймай 

будь-яку людину привітно» [79, с. 455]. В Талмуді наведено значну кількість дис-

кусій щодо виконання норм закону послідовниками Шамая і Гілеля. Так, за сло-

вами Олександра Каца, Талмуд наводить більше 300 таких дискусій між їхніми 

послідовниками [104]. Однак, їхній багаторічний спір наводиться в трактаті як 

«розбіжності в ім’я Неба Бога» [79, с. 472].  

Відміна зугот і встановлення нового періоду в розвитку Галахи, родонача-

льником якого був Гілель, та який тривав понад 400 років, встановлення гермене-

втичних правил для тлумачення Тори, а також введення ֲהָלכֹות (галахот) у науці 

прийнято називати «революційними нововведенням Гілеля» [108]. Подібно тому, 

як колись вавилонянин Єзра розповсюджував в народі Книгу Закону, так вихо-
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дець з Вавилонії Гілель розповсюджував Усне Вчення, яке згодом, після удоско-

налення, стало відоме під назвою Мішна. 

В рамках періоду танаім відбулися трагічні події в історії єврейського наро-

ду: такими були Іудейська війна, яка тривала з 66 по 70 роки, зруйнування Храму, 

друге вигнання та повстання Бар-Кохби в 135 році, за якого Шимон Бар Кохба 

останній раз в древній історії відновив незалежність євреїв, відвоювавши Юдею і 

Єрусалим [109, с. 17]. На відміну від першого вигнання, причиною другого була 

«ворожнеча один до одного». Підтвердженням цього є сам Талмуд, де написано: 

«Але Другий Храм - коли вчили Тору, і виконували заповіді, і робили добро один 

одному - за що був зруйнований? За марну ворожнечу. Це говорить про те, що 

марна ворожнеча важить більше, ніж три гріхи разом: ідолопоклонство, розпуста і 

кровопролиття» (Йома, 9б) [64].  

 Після зруйнування в 70 році Храму танаім були єдиними духовними ліде-

рами, керівниками та правознавцями в народі. Важливу думку підкреслює Пол 

Джонсон, наголошуючи, що з 70 р. н.е. іудаїзм перестав бути національною релі-

гією в якому-небудь фізичному та видимому сенсі, натомість єврейство і іудаїзм 

стали асоціюватися виключно з вивченням і дотриманням Тори [40, с. 191]. 

 Єврейське право, в тому числі і Усний Закон, мали можливість розвиватися 

під час існування єврейського автономного державно-правового утворення, яке 

хоч і було позбавлене суверенітету, однак наділене певними автономними права-

ми в законодавчій та судовій сферах. Ситуація змінилася після зруйнування в 70 

році багатьох навчальних закладів, викликаючи загрозу, що Усний Закон не змо-

же передаватись з покоління в покоління. Особливу роль відіграв тоді Йоханан 

бен-Закай, один із законовчителів того часу, який зумів організувати духовний 

центр в Явне та заснувати ְיִׁשיָבה – єшіву – вищий релігійно-правовий навчальний 

заклад, призначений для вивчення Усного Закону. В Піркей-Авот описано його 

настанови як вчителя щодо вивчення Тори: «Рабан Йоханан бен-Захай прийняв 

Тору від Гілеля та Шамая. Він часто повторяв: «Якщо ти багато осягнув в Торі, не 

гордись цим, бо для того ти створений» (Піркей-Авот 2:8) [79, с. 457]. Створений 

ним релігійний навчальний заклад відомий історії також як Явнський Синедріон. 
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Після смерті Йоханан бен-Захая посаду насі зайняв рабан Гамлієль ІІ з Явне, ос-

новною метою якого було збереження духовної єдності єврейського народу та 

збереження за Синедріоном статусу вищого законодавчого та судового органу 

влади. Ізраїльський дослідник Талмуду та епохи Другого Храму Гедалія Аллон 

відмічає, що євреї діаспори бачили в явнських керівниках наставників, подібно 

тому, як до зруйнування Храму погляди їхні були направлені до Єрусалиму [110, 

с. 218]. 

В своєму дослідженні Ф. Арфаксадов, описуючи події, які передували за-

снуванню Синедріону, наголошує на тому, що його влада обмежувалась виключ-

но сферою релігії [101, с. 58]. Вчений зазначає, що незважаючи на те, що Явнсь-

кий Синедріон займався і розробкою права, і видавав цивільні закони, вони мали 

лише теоретичне значення, а робити їх обов’язковими було неможливо, так як 

Синедріон не мав жодної політичної влади. Реалізувати мету, за якої Синедріон 

би залишався на практиці централізованим вищим органом судової та законодав-

чої влади, явнські керівники так і не змогли. Цьому посприяли і внутрішні чинни-

ки. Гедалія Аллон до таких відносить занадто широку свободу індивідуальних 

правових суджень, яка дозволяла навіть учню, який ще не отримав посвячення, 

приймати галахічні рішення [110, с. 290]. Оцінюючи події, які мали місце в цей 

період, вчений зазначає, що існувала, наскільки можна судити, певна свобода 

здійснення правосуддя, система (або ж її недолік), яка залишала можливість ви-

никнення юридичних спорів і зіткнень. Більш того, існувала свобода «вчити» на 

основі Галахи. І тут можна говорити про протиріччя між повним правом кожного 

мудреця давати настанови і, з іншої сторони, вимогами порядку і постановами 

централізованої законодавчої влади [110, с. 290]. 

Найвищим досягненням правотворчості в період танаім була кодифікація 

Усного Закону і створення ִמְׁשָנה – Мішни. Редактором цього кодифікованого акту 

був Йегуда га-Насі - син Шимона бен-Гамліеля ІІ. До цього часу протягом століть 

існувала заборона записувати Усне Вчення. Однак, так було до того часу, коли 

розпочалась законотворча діяльність Йегуди га-Насі. Саме з цього періоду, згідно 

єврейської традиції, розпочинається важливий етап єврейської законотворчості, 
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про який у свій час було записано в Ктувім (Писанні): «Прийшов час діяти заради 

Господа: вони порушили Тору Твою» (Тегілім 119:126) [66]. Відомий раввин, зна-

вець єврейського права Іцхак Залер пояснює таке рішення Йегуди га-Насі тим, що 

він бачив як число учнів зменшується, а Римська імперія продовжує завойовувати 

і підкоряти собі світ, могутність її росте, разом з тим переслідування євреїв підт-

римуються новими жорстокими указами, а сини Ізраїля розсіяні по світу. Тому р. 

Йегуда зібрав у своїм домі мудреців Сангедрина, щоб обговорити питання про те, 

як передати Вчення нащадкам. Було вирішено записати Усне Вчення [111, с. 126]. 

Виступаючи главою на той час Палестинського Синедріону, він користував-

ся великим авторитетом не лише в єврейському народі, а й в серед представників 

римського правління. Доктор історичних наук Ріна Неєр, яка довгий період часу 

викладала історію Ізраїля в Єврейському університеті в Єрусалимі, зазначає, що 

політична роль була для нього важливою і в плані зовнішніх відносин, і в плані 

реорганізації ішува. З римлянами він встановив нормальні відносини, був в друж-

ніх відносинах з імператором - однак не надто їм довіряв. Римляни присвоїли йо-

му титул князя, поважали його як відомого представника єврейського народу 

[112]. 

Таким чином, існували наступні обставини, що сприяли систематизації пра-

вового матеріалу в єврейському суспільстві: 

1. Сприятливі зовнішньополітичні чинники, що відображалися в відносно 

стабільному правовому порядку в Єрец-Ісраель. 

2. Досягнення величі та авторитету Синедріону, що означало відновлення 

автономії єврейського народу в законодавчій та судовій владі. 

3. Накопичення значної кількості законів, правил, тлумачень до них, звича-

їв, які існували в усній формі та передавалися з покоління в покоління. 

4. Значний масив усного вчення, передаючись із покоління в покоління про-

тягом тисячоліть, викликав загрозу того, що з роками могла втратитись його іден-

тичність, і з метою його збереження постала необхідність його систематизизації 

та фіксації в письмовому вигляді. Таким чином, почата за Аківи праця була заве-

ршена Йегудою га-Насі. Ним було зібрано в один збірник всі закони, думки і пе-
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рекази, які зберігалися в пам’яті мудреців і вчених протягом століть. Близько 200 

року видається Мішна – збірка Усного Закону. Мішна була розділена за сферою 

правового впливу на 6 частин, кожна з яких поділялася на трактати, трактат – на 

глави, а кожна глава на статті, які й отримали назву «мішни». Створений звід за-

конів регулював основні сфери життя євреїв: відносини між євреями та неєврея-

ми, відносини, які стосувались свят, жертвоприношення, кошерності, а також сі-

мейні, цивільні та кримінальні відносини. І хоч Йегуда га-Насі не був першим, хто 

кодифікував Усне Вчення у вигляді збірника правових норм, все ж варто погоди-

тись з Ш. Єттінгером, який наголошує, що його збірник був точнішим і ширшим 

за обсягом, ніж попередні [61, с. 233].  

Період танаім, який основним чином характеризується упорядкуванням 

правового матеріалу та створенням одного систематизованого акту усного вчення, 

був лише ще одним кроком в розвитку єврейського права. І хоча матеріал не 

включений в Мішну, вчені - танаім сформували ще одне джерело права – Тосеф-

ту, все ж стало зрозуміло, що робота щодо тлумачення норм Усної Тори ще дале-

ко не завершена.  

Амораім. Термін амораім походить від арамейського слова ָאמֹוָרא (амора) і 

означає «той, що говорить», «вимовляючий» [113]. Цей період, який тривав з по-

чатку ІІІ до кінця V століття, названий в честь правознавців та законовчителів – 

амораім. Створення Мішни в повній її редакції дало відповіді на багато запитань 

щодо регулювання суспільних відносин всередині єврейського суспільства. 

Однак, такий крок у процесі правотворення не зупинив розвиток єврейсько-

го права, а, навпаки, надав поштовх для більш глибокого його вивчення. Тепер 

перед законовчителями була поставлена інша мета та використані інші підходи у 

дослідженні єврейського права, а також розширений об’єкт такого дослідження. 

Це призвело до того, що Письмова Тора відійшла далеко на задній план, нато-

мість в центрі уваги опинилася Усна Тора. Професор Л. Шіффман з цього приво-

ду зазначає, що активна і така, що постійно розвивалася природа усного закону 

привернула до нього кращі уми того часу, залишаючи письмовій Торі роль посіб-

ника на початкових етапах навчання. В аморайський період раббі відкрито гово-
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рили про перевагу усного закону, і було лише природно, що Мішна перетворилася 

в основний об’єкт вивчення [60].  

Упорядкування та систематизація правового матеріалу танаями не гаранту-

вали єдність у правових поглядах їхнім послідовникам. Однак, беззаперечним за-

лишався авторитет Мішни, після завершення редакції якої нікому не дозволялось 

оспорювати її та піддаватис умніву. Таким чином, розвиток єврейського права міг 

здійснюватись виключно тлумаченням її норм. Така ситуація була досить прогно-

зованою, оскільки єврейське право протягом багатьох століть довело, що воно є 

правом «живим». Відтак, відразу після систематизації Усного Закону з’явилися 

нові покоління правознавців, метою діяльності яких було дослідження вчень та-

наім та їх тлумачення. З цього приводу Й. Агур зазначає, що амораі не 

обов’язково повинні були бути знавцями Тори; вони служили лише свого роду 

«мікрофонами», які доносили до народу мову мудреців. Однак, деякі амораі і самі 

були відомими мудрецями, здатними доповнити і роз’яснити виступи, які переда-

вали аудиторії [114, с. 24]. Завдяки цьому єврейське право збагатилося ще однією 

складовою – ְגָמָרה (Гемарою), яка виступала дискусією над текстом Мішни та сфо-

рмувала більшу частину Талмуду.  

Єврейська історія виділяє п’ять поколінь амораім в Єрец-Ісраель та сім по-

колінь амораім в Вавилонії. Загальноприйнято в науці вважати, що такий поділ 

мудреців на групи відомий талмудистській літературі завдяки раббі Шріри бен-

Ханіни Гаона – глави однієї з основних єшів Вавилонії Х століття [113]. Даний 

ним поділ поколінь є прийнятним і сьогодні. Хоча, знову ж таки, якщо наводити 

періодизацію А. Штейнзальца, то він згадує шість поколінь в Єрец-Ісраель і 8 по-

колінь у Вавилонії [102, с. 40]. Така відмінність у періодизації пояснюється різ-

ним баченням мудреців перехідних періодів. Так, за словами Іцхака Залера, перші 

амораім, раббі Хія і Рав, були ще наділені повноваженнями танаім і інколи прит-

римувались іншої думки, ніж танаім у Мішні [111, с. 130]. Шосте й сьоме, або ж 

сьоме й восьме покоління амораім здійснювали свою діяльність в V столітті лише 

на території Вавилонії, так як Єрусалимський Талмуд був уже завершений. 
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Період амораім, який відіграв важливу роль в розвитку єврейського права, 

характеризувався наступними особливостями:  

1. Правотворча діяльність амораім здійснювалась не лише на території 

Єрец-Ісраель, який тоді ще перебував під владою Риму, а й на завойованій Ново-

персією Вавилонії. Вчені обох територій підтримували між собою тісний зв'язок, 

про що свідчить дублювання думок та цитати Вавилонського та Єрусалимського 

Талмудів. І хоча спочатку мудреці Єрец-Ісраель домінували в правотворчому 

процесі, все наприкінці періоду амораім головуюча роль належала правознавцям 

Вавилонії.  

2. Роль Синедріону як вищого законодавчого органу поступово послаблю-

валася. Тоді, коли на території Єрец-Ісраель в місті Тверія існував Синедріон, в 

Вавилонії не було органу влади, який би виконував функцію законотворення. Та-

ка роль була відведена єшівам, які існували як в Єрец-Ісраель, так і в Вавилонії та 

були центрами правотворення і в яких мудреці досліджували та тлумачили право-

ві норми. 

3. Предметом вивчення у відкритих на той час єшівах була Мішна, яка для 

нового покоління вчених характеризувалася досить лапідарним стилем. Саме то-

му амораім вирішили розширити стислі та лаконічні формулювання, виражені в 

мішнайот, створивши звід дискусій та аналізів їхніх текстів. 

4. Новелою в правовій системі було і те, що діяльність амораім була спря-

мована на розробку норм, які би регулювали більш практичні аспекти життя єв-

рейського народу. Однак, як відомо, методологічною аксіомою для амораім була 

вимога не оспорювати думку танаім, якщо не можна привести в підтримку своєї 

точки зору думку іншого таная [113].  

5. Кульмінаційним результатом правотворчості законовчителів періоду 

амораім був виражений у створенні найбільшого за обсягом в єврейській правовій 

системі джерела права - ָתְלמּוד (Талмуд – «вчення»), який був відображений в двох 

версіях: Єрусалимській та Вавилонській. 

Вагомим внеском у розвиток єврейського права було те, що амораім виро-

били правила виведення Галахи при розбіжностях між правовими поглядами та-
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наім. Й. Агур зазначає, що представники останніх поколінь мудреців Талмуду до-

повнили ці правила, вирішивши, яким чином варто встановлювати закон, щодо 

якого розходяться в думках перші амораім [114, с. 34]. Крім того, вирішуючи спір, 

з приводу якого існували такі розбіжності, амораім неодноразово самі виносили 

галахічні рішення, які мали силу закону. Й. Агур пояснює, що такі постанови бу-

ли необхідні з двох причин: а) не існувало правил виведення галахи для всіх мож-

ливих розбіжностей; б) зустрічаються виключні ситуації, в яких остаточне рішен-

ня виносять всупереч правилам [114, с. 34]. 

Результатом роботи щодо тлумачення та доповнення текстів Мішни стало 

створення в кінці IV - на початку V століття Єрусалимського Талмуду та на поча-

тку VI століття – Вавилонського Талмуду. У зв’язку з обмеженим часом та засо-

бами, Єрусалимський Талмуд є значно меншим за обсягом від Вавилонського та 

відрізняється Гемарою. На сьогоднішній день Вавилонська версія отримала наба-

гато ширше розповсюдження в єврейському суспільстві та відома ще під однією 

назвою – Талмуд Бавлі, роботу над первинною редакцією якого, - як зазначає 

Клемперт А. І., - розпочав раббі Аші, а закінчив – Равіна [115]. Із завершенням 

роботи над складанням Вавилонського Талмуду був завершений і період амораім. 

Перехідним етапом до наступного періоду розвитку єврейського права з по-

чатку VI століття до середини VIІ вчені вважають правову діяльність ще однієї 

групи єврейських мудреців - ָסבֹוָרִאים (савораім). Менахем Елон в своїх досліджен-

нях називає їх інтерпретаторами [11, с. 62]. Про діяльність цих вавилонських вче-

них відомо небагато, однак їм приписують остаточне завершення редакції Талму-

ду. Так як Талмуд був уже складений, його не можна було доповнювати новими 

законами, а лише вивчати і пояснювати існуючі в ньому норми чи ідеї. Саме цим і 

займались савораім. Вони вивчали письмовий текст Талмуду, а також, користую-

чись методами, подібними методам амораім, роз’яснювали питання, з яких ще не 

було прийнято остаточного рішення. Автори ЕЄЕ описують діяльність савораім 

як таку, що не внесли нічого істотно нового ні до змісту Талмуду, ні до Галахи 

загалом, проте, в їх час відбулася стабілізація Галахи, а Талмуд став її непоруш-

ною основою і базою для подальшого розвитку галахічної літератури [116]. Голо-
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вні талмудистські школи, в яких здійснювали свою інтерпретаційну діяльність 

вавилонські правознавці, знаходились в двох містах Вавилонії: Сурі та Пумбедіті. 

Незважаючи на те, що період савораім тривав короткочасно, він відіграв допов-

нюючу роль у розвитку Галахи та ввійшов в історію як період остаточної та заве-

ршальної обробки редакції Вавилонського Талмуду. 

Таким чином, Талмудистська епоха відзначилась особливою роллю в історії 

розвитку єврейської правової системи. Зі створенням Талмуду досягнуло свого 

кульмінаційного розвитку єврейське право в формі Усного Закону. Талмуд став 

широким роз’ясненням значної кількості законів, яких повинен дотримуватися 

єврейський народ в силу свого специфічного походження. Талмудистська епоха 

охопила собою часові межі, про які Л. Шіффман згадує як шлях від Храму до до-

му вчення і синагоги, від Тори – до Талмуду, від священників – до раббі, від текс-

ту – до традиції [60]. Це був один із найважливіших етапів розвитку єврейського 

права, який подарував єврейському народу знання, що допомогли зберегти свою 

національність та релігію протягом століть, незважаючи на гоніння та розсіюван-

ня по всьому світу.  

 

2.2. Постталмудичний період: період «гаонім» (середина VII ст. – сере-

дина XI ст.) 

Після остаточного завершення вавилонської редакції Талмуду в історії єв-

рейського права розпочинається новий період. В єврейській традиції його прийня-

то називати періодом ְגאֹוִנים (геонім). Така назва походить від арамейського גָ אֹון – 

гаон, що в перекладі означає «велич», «гордість», а в перекладі з івриту – «геній» 

[81, с. 42]. Він тривав із кінця періоду савораім (середини VIІ) до середини ХІ 

століття. В цей час почесним званням гаон наділялися глави єшів в Сурі та Пу-

мбедіті. Правознавці та вчителі Галахи, які отримували титул гаона, користували-

ся великим авторитетом в єврейському суспільстві. Їм надавалася перевага в тлу-

маченні норм Талмуду та в застосуванні таких норм під час вирішення повсяк-

денних питань.  
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 Період діяльності вчених гаонім проходив в умовах панування в Єрец-

Ісраель арабських династій. Масове заселення Палестини арабами та нетерпиме 

ставлення до іновірців, викликане обмеженнями для немусульман у 717 році, 

спричинили поступове переселення євреїв до держав Європи [109, с. 19]. З V по 

ХІ століття головна маса єврейського народу жила ще на Сході: в Вавилонії, Си-

рії, Персії, Аравії, Єгипті, а менша частина його розсіяна в окремих поселеннях на 

Заході: Італії, Візантії, Іспанії, Німеччині тощо. В таких історичних умовах, коли 

розпочиналося розсіювання євреїв по всьому світі, роль Галахи всередині єврей-

ського суспільства не зменшувалась. Навпаки, завдяки діяльності гаонім норми 

Талмуду почали застосовуватись всередині більшості єврейських общин не лише 

на Сході, а й на Заході.  

Крім того, в часи панування Багдадського халіфату не лише зовнішні фак-

тори впливали на здійснення правотворчої та імплементаційної діяльності. Існу-

вали і внутрішні фактори, які не були сприятливими для подальшого розвитку 

норм Галахи. Одним із таких факторів був караїмський розкол. В єврейській істо-

рії завжди відслідковувались дві тенденції: одна з них визнавала єврейське право 

як право «живе», яке постійно розвивається і вдосконалюється завдяки діяльності 

вчителів та мудреців. Інша вважала єврейське право, засноване на Танасі, незмін-

ним та заперечувала Усний Закон. Така ситуація повторилась і в період гаонім. В 

VIII столітті в Багдаді виникла релігійно-правова течія, доктрина якої була засно-

вана на запереченні талмудистської традиції. Такий рух відомий в історії під на-

звою караіми ( ָקָרִאים ), що в перекладі з івриту означає «читаючий» [81, с. 343]. 

Вони виробили свою традицію, правила поведінки, які носили нормативний хара-

ктер, посилаючись на норми Священного Писання. Й. Агур зазначає, що одна з 

найважливіших особливостей цього періоду полягає в тому, що саме в період 

гаонім був закладений початок становлення трьох корпусів раввиністичної літера-

тури: тлумачення і новел, галіхічних постанов і респонсів [114, с. 85].  

Після розповсюдження нового тлумачення іудаїзму караімами, в єврейсько-

му суспільстві виникли сумніви з приводу аргументів раввинів щодо загальноо-

бов’язковості норм Талмуду. Один із відомих американських раввинів Джозеф 
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Телушкін відмічає, що їхній рух відкидував Усний Закон і наполягав на букваль-

ному розумінні Тори [117]. Як підкреслює Сесіль Рот, перемога караімського руху 

не відбулася завдяки одній людині [118]. Ним був Саадія бен Йосиф, який пока-

зав, що Талмуд не протирічить Священному Писанню, а заснований на ньому. 

Крім того, правова наука відмічає таких творців галахічної літератури як Йегудай, 

Амрам бен Шешна, Саадія, Шрира бен Ханіна, Шмуель бен Хофні і Хай бен Шрі-

ра [119], на яких була покладена роль захисників талмудистської традиції. 

 Однак, попри нестабільний правовий порядок всередині єврйського суспі-

льства, існували обставини, за яких гаонім вдалось виконати свою роль в процесі 

єврейського правотворення. В той час єврейські громади Вавилонії були наділені 

правом самостійно вирішувати питання їх внутрішнього управління. Представни-

ками верховної влади в єврейському суспільстві виступали дві категорії осіб: 

єкзилархи та гаони. Єкзиларх, або, як його ще називали реш галута )ֵריׁש ָגלּוָתא), ви-

конував представницькі функції в відносинах між єврейським народом та місце-

вою арабською владою. Єкзиларх користувався офіційною підтримкою влади. 

Атамні Н. Г. відмічає, що єкзиларх затверджувався царем, а пізніше халіфом і ви-

ступав таким чином не суверенним, а васальним правителем, проте, уже цим був 

захищений від будь-яких спроб непослуху підданих чи якого-небудь прояву непо-

ваги з боку неєврейського населення, так як виступ проти нього потенційно 

сприймався як бунт проти самого правителя [120, с. 58-59]. Користуючись підт-

римкою мусульманських правителів, інститут єкзиларха характеризувався стабі-

льністю в галуті. 

 На відміну від єкзилархів, діяльність гаонів мала більш практичне значення 

в єврейському суспільстві. Користуючись значним авторитетом, гаони давали 

роз’яснення з усіх спірних питань, що викликали дискусії чи виникали в процесі 

судових розглядів. Макс Даймонт наголошує, що вони виконували роль законода-

вців [54]. Гаони здійснювали правотворчу діяльність в єшівах в кількості 70-ти 

вчених, називаючи себе Великим Синедріоном. Єшіва складалася із семи рядів по 

десять місць в кожному ряду. Перший ряд був призначений для хахмей-єшіва 

(вчена колегія єшіви), в яку входили: 7 рашей калла (глави зібрання) та 3 хаверім 



73 

 

(вчені вищої степені). Пол Джонсон описуючи період гаонім відмічає, що акаде-

мія в цей час складалась з докторів і старших богословів. І самий відомий богос-

лов в ряді називався рош ха-седер – глава ряду [40, с. 240]. Главою ж всього коле-

гіального органу виступав гаон, який мав заступника – ав-бейт-діна.  

Впровадження Галахи в народ та встановлення єдності в її імплементації 

здійснювалося гаонами різними шляхами. Автори ЕЄЕ виокремлює наступні спо-

соби розповсюдження галахічних норм: а) опублікування тлумачень складних або 

недостатньо ясних висловлювань в Талмуді та отриманням на основі цього нових 

постанов; б) письмові відповіді на питання, звернені до них з усіх держав діаспо-

ри; в) складання галахічних конспектів, які зробив головним чином раббі Йехудай 

Гаон [121]. 

 У період гаонім два рази в рік, в місяці ярхей калла - ַיְרֵחי ָכָלה (єлул і адар) 

значна кількість учених та знавців Галахи збиралися в єшівах для обговорення 

релігійних та правових питань, що надійшли протягом року з різних місць діаспо-

ри. Обговорювались і запропоновані гаонам відповіді. Після того, як відповіді за-

тверджувалися зборами і скріплювалися підписом гаона, вони розсилалися в яко-

сті обов'язкових постанов. Такі письмові роз’яснення та рішення гаонім в галузі 

Галахи, відомі як ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות (шеелот у – тшувот), що в перекладі з івриту 

означає «Питання і відповіді». Вони поширювалася майже у всіх державах єврей-

ського розсіювання - від Аравійського півострова до громад Іспанії, Франції та 

Німеччини. Проте, як зауважує Атамні Н. Г., часом респонси мали мати форму 

розпорядження і в такому випадку адресовувались главі конкретної громади [120, 

с. 61].  

Враховуючи специфіку правової діяльності вчених періоду гаонім, єврейсь-

ка правова система збагачувалась та доповнювалася галахічними постановами 

мудреців, які часто мали силу закону або застосовувались у процесі судового роз-

гляду як прецеденти. Наслідком такої правотворчої діяльності стало створення 

нових джерел права, невідомих до цього часу єврейському праву, зокрема: 

1. Респонси (шеелот у – тшувот). В Мішне Тора респонси визначаються як 

юридичні та судові рішення відомих раввинів, винесених у відповідь на галахічні 



74 

 

питання громад и приватних осіб [122, с. 707]. Вони виступають, як правило, пра-

вовими збірками за конкретними темами чи питаннями. Респонси дали початок 

створенню нового жанру раввіністичної літератури, який розвивався в декілька 

періодів. Започаткували його гоанім, а продовжили, удосконалюючи рішонім та 

ахаронім – наступні покоління мудреців.  

2. Таканот (ַתָקנֹות). В єврейській правовій думці таканот - це постанови гала-

хічних авторитетів чи іншого уповноваженого органа, які мають законну силу і є 

однією з основ єврейського права [123]. Право знавців Галахи видавати таканот 

засноване на нормах Тори: «Згідно вчення, яке вони вкажуть тобі, і по закону, 

який вони скажуть тобі, поступай. Не відхиляйся від слова, що вони скажуть тобі 

ні вправо, ні вліво» (Шофтім (Судді) 17:11) та в Гаазіну 32:7: «Спитай батька тво-

го і сповістить тобі, спитай старців твоїх і вони скажуть тобі» [53]. Таким чином, 

Тора делегує законотворчі повноваження галахістам, наділяючи їх правом ство-

рювати правові норми, які б регулювали суспільні відносини на певному етапі їх 

розвитку. 

Респонси та таканот періоду гаонім зробили особливий вплив на галахічні 

постанови наступних поколінь. Поширюючи свою дію в усіх державах діаспори, 

вони почали регулювати спосіб життя єврейських громад в середні віки в усьому 

світі. Завдяки діяльності гаонім Галаха (єврейське право) стала стабілізуючим фа-

ктором у всіх практичних аспектах єврейського життя. Не менш важливим було й 

те, що в цей період уже систематизовували накопичений правовий матеріал. 

Гаони видавали збірки, в яких досліджувались питання Галахи. Й. Агур розділяє 

книги галахічних постанов на дві групи. До першої вчений відносить праці зага-

льного характеру, які охоплюють всі можливі теми, тобто всі сфери життя. Другу 

групу, за його словами, складають праці, присвячені одному предмету, виділено-

му із комплексу галахічних проблем [114, с. 87]. Одними із найвідоміших праць 

цього періоду, які носили загальний характер, були: «Сефер га-Шеілтот» («Книга 

запитів»), видана Аха із Шабхі, «Галахот псукот» («Галахічні постанови»), видана 

Йегудою Гаоном, «Галахот гдолот» («Велика книга галахічних постанов»), видана 
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Шімоном Кайярою, «Сефер га-галахот» («Книга галахічних постанов»), видана 

Іцхаком Алфасі.  

Однак, із розпадом Багдадського халіфату занепадало і духовне життя вави-

лонських євреїв. Після послаблення авторитету Вавилонії як духовного та законо-

давчого центру євреїв її зв’язки з новими центрами Тори, відкритими в Північній 

Африці та Іспанії, теж почали втрачатися. А вже в ХІ столітті закінчився великий 

історичний період, коли існував єдиний духовний центр для всієї єврейської діас-

пори. Кінцем періоду вавилонських гаонів вважається в 1038 році смерть Хая бен 

Шріри - останнього гаона з Пумбедіти. Влада єкзилархів та гаонім втратила своє 

значення, талмудистські школи занепали, а вчені залишили батьківщину Талмуду 

та переселилися до інших держав.  

 

2.3. Раввинська епоха: період рішонім, період ахаронім (середина XI ст. 

– XVIII ст.) 

Раввинська епоха в історії розвитку єврейського права бере свій початок з 

ХІ століття та, на думку окремих істориків, триває і по сьогоднішній день. Після 

того, як гаонім та єкзилархи втратили владу в Вавилонії, єврейський народ почав 

масово переселятись до держав Європи. Замість Палестини і Вавилонії центрами 

єврейства стають Іспанія, Франція, Німеччина та інші європейські держави. Весь 

цей час єврейська правова система не стояла на місці. Вона розвивалась, збагачу-

валась новими джерелами права, вдосконалювалась правовою культурою та сві-

домістю. Раввинська епоха відзначилась інтенсивним розвитком Галахи, створен-

ням нових шкіл тлумачення Талмуду, збільшенням кількості праць респонсів та 

збірників галахот. 

З точки зору розвитку єврейської правої системи раввинський період прий-

нято поділяти на два етапи: 

 .в перекладі з івриту означає «перші» [81, с. 347] – («рішонім») ִראׁשֹוִנים (1

Так званий період перших раввинів триває з ХІ до середини ХVІ століття. 
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 який перекладається як «останні» [81, с. 9]. Період ,(«ахаронім») ַאֲחרֹוִנים (2

останніх раввинів бере свій початок з другої половини ХVІ століття та триває до 

ХХ століття [121]. 

Менахем Елон періодизацію раввинської епохи наводить по іншому. Вче-

ний період ахаронім розглядає в часових межах з другої половини ХVІ по ХVІІІ 

століття. Крім того, він виділяє третій – останній період в раввинській епосі, який 

розпочинається з втратою судової автономії в кінці ХVІІІ століття та триває до 

наших днів. Менахем Елон в межах третього періоду виділяє три етапи: 

1. З кінця ХVІІІ століття до початку ХХ століття, тобто від втрати судової 

автономії до початку національного відродження. 

2. З початку ХХ століття і до створення держави Ізраїль. 

3. Від створення держави Ізраїль і до наших днів [11, с. 64].  

Враховуючи те, що з утворенням єврейської незалежної держави, правова 

система, яка формувалась тисячоліттями, здійснила трансформацію в нову право-

ву систему, що відповідала тогочасному рівню суспільно-політичного розвитку, 

схиляємось до думки, що раввинську епоху слід розглядати через висвітлення іс-

торичних умов трьох періодів.  

Рішонім. Після занепаду авторитету вавилонських єшів, в різних місцях ко-

нтиненту масово почали створюватись незалежні центри вивчення Тори. Історич-

ні умови склалися так, що найбільш сприятливою для розвитку єврейської куль-

тури на початку періоду була Іспанія. В ХІ і ХІІ століттях в Іспанії знаходилась 

така кількість єврейських вчених та поетів, що цей період в єврейській історії 

прийнято називати «золотим віком єврейської літератури». Після розгрому вест-

готів араби надали євреям свободу віросповідання та судову автономію. Період 

рішонім розпочався з вчених Іспанії ХІ століття та тривав до Йосефа Каро (XVI 

ст.). 

В ХІ столітті в місті Гранада Шмуелем га-Нагід була очолена одна з найбі-

льших єшів Іспанії. Виступаючи лідером іспанського єврейства і відомим галахіс-

том, Шмуель один із перших зробив вагомий внесок в розвиток Галахи за межами 

Єрец-Ісраель та Вавилонії. Усталеною в науці є думка, що саме ним був складе-
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ний один з найбільших на той момент галахічних кодексів – «Сефер хілхета гавт-

рата» («Велика книга галахот»), який був створений на основі Талмуду, галахіч-

них постанов та респонсів гаонім [124]. В цей період на території Іспанії єшіви 

були не лише в Гранаді, а й в Кордові, Лусені, а згодом в Арагоні, Кастілії. Однак, 

уже в 1148 році центр єврейства був переміщений з мусульманського півдня в 

християнський північ Іспанії та Єгипет. Причиною цьому стало захоплення Іспа-

нії Альмогадами, які за словами Єлисаветського С. Я., запропонували євреям ви-

бір: меч або іслам [73, с. 145] 

 В першій половині XII століття значного авторитету набуває ім’я єврейсь-

кого філософа, лікаря та вченого – Моше бен Маймон. Відомого своїми працями 

як кодифікатора Галахи, його по праву можна вважати найвідомішим вченим ра-

ввинської епохи. Маймонід, або, як його ще називають Рамбам, розпочав діяль-

ність галахіста з коментування трактатів Мішни й Талмуду (розділи Моед, Нашім, 

Незикін та Хуллін, посвячений законам про кашрут). В своїх коментарях вчений 

доступно роз’яснює зміст норм, не посилаючись на заплутані та довгі дискусії 

Гемари. 

Як кодифікатор Галахи Маймонід представив свій варіант систематизації 

613 міцвот, критикуючи систематизацію галахот його попередників. Тому він ви-

дав «Сефер га-Міцвот» («Книга заповідей»), де сам на основі 14-ти принципів си-

стематизував 248 уповноважуючих та 365 забороняючих заповідей [125, с. 77]. 

Сефер га-Міцвот виступала так званою «конституцією», яка передувала всеосяж-

ному кодексу законів, над яким вчений працював протягом десяти років. Кодекс 

Маймоніда або, як його називають «Мішне Тора» («Второзаконня») був поділе-

ний на 14 книг, кожна з яких представляла собою певну категорію системи єврей-

ського права. Рамбам повторює в «Мішне Тора» всі закони Тори, не важливо, ак-

туальні вони в його час чи ні. Більше того, оскільки Тора - це не тільки спосіб 

життя, але і спосіб мислення, автор включає в свій кодекс предмети, пов'язані з 

світоглядом, філософією. За словами Меір Левінова, Рамбам охоплює своєю пра-

цею весь світ [126]. Єлієзер Беркович робить наголос, що причини, які спонукали 

Маймоніда звести весь корпус галахи в кодекс, подібні до тих, які мали місце за 
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часів завершення Мішни і Талмуду. Відомий раввин описує, що він (Маймонід) 

посилається на важкі події і тиск часу, через які в постталмудистський період в 

гоанів зменшилось розуміння галахічних праць. Більшість людей уже не могли 

присвятити себе вивченню Талмуду з тою інтенсивністю, яка була потрібна, щоб 

усвідомити з нього всі галахічні наслідки [127, с. 150-151]. 

Й. Агур зводить мету Рамбама при написанні Мішне Тора до трьох пунктів:  

1. Полегшити роботу тих, що навчались, оскільки обидва Талмуди, постано-

ви гаонім та рішонім були складними для розуміння.  

2. Ознайомлення з Галахою, що дозволило б кожному бажаючому можли-

вість мати доступ до неї.  

3. Впорядкування основ віри, оскільки галахіст бачив, що релігійним осно-

вам іудаїзму не вистачає системності, а тому вважав за потрібне організувати їх як 

частину Галахи – і як самостійного розділу законодавства, і як основи багатьох 

галахічних постанов [114, с. 99-100]. 

Однак, основною метою створення такої фундаментальної праці була дос-

тупність і зрозумілість Законів Тори для кожного – «великого і малого».  

Кількість галахістів в Іспанії була значною і кожний із них зробив свій вне-

сок у розвиток Галахи. Крім вчених Іспанії, історії відомі імена видатних рішонім 

Франції, Німеччини, зокрема, таких як: Іцхак бен Моше із Вєни, Шмуель бен Ме-

ір, Яків бен Меір, Мордахей бен Хіллел Гакохен, Іцхак бар Шешет Берфет тощо 

[128]. Французькі та німецькі євреї присвячували весь свій час вивченню Талму-

ду. Можна наводити список галахістів періоду рішонім, однак окремо хотілося б 

виділити вчених, які зробили особливий вклад в розвиток Галахи. Таким був ві-

домий німецький галахіст Яаків бен Ашер, який написав значну кількість праць, 

присвячених єврейському праву. Однак, славу галахіста принесла йому основна 

праця – «Арбаа турім» («Чотири ряди»). Кодекс, який складався з чотирьох час-

тин і був присвячений виключно Галасі, завоював авторитет в світовому єврейст-

ві.  

Крім того, популярності в період рішонім набуває новий жанр раввиністич-

ної літератури – תֹוָספֹות (Тосафот – «доповнення»), який уособлював собою комен-
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тарі до Талмуду. Першим тосафістом слід вважати відомого представника ашке-

назького єврейства – Шломо бен Іцхака та його учнів. Він ввійшов в історію сві-

тового єврейства під іменем Раші як один з найвідоміших коментаторів Тори та 

Талмуду. В цей час вивчення та розуміння Талмуду простому населенню без до-

помоги вчителів було великими труднощами. Саме Раші розпочав складання пи-

сьмового коментаря Талмуду, коротко та ясно пояснюючи важкі вислови тексту 

давніх законовчителів. Базилевський М. І., досліджуючи праці Раші, приходить до 

наступних висновків з приводу коментуванн галахістом Талмуду: 

1. Для пояснення суперечливих текстів Талмуду Раші вдавався до чисель-

них змін, які не лише пояснюють суть слів, а й сприяють більш глибокому розу-

мінню важких місць текстів. Проте, такі зміни він дозволяв собі лише в тих випа-

дках, коли можна було опертися на попередні варіанти, або коли вони були безу-

мовно необхідними. 

2. Пояснення змісту важких і незрозумілих місць галахіст здійснював за до-

помогою більш зрозумілих. При цьому Раші керувався основним принципом, 

який звучить: «Слова Тори бідні в одному місці і багаті в іншому» [129, с. 20-21]. 

Метою такої роботи Раші щодо законів Талмуду було спрощення та зрозу-

мілість чисельних суперечливих норм Талмуду. З розвитком Тосафот пояснення 

та коментарі тосафістів мали не лише теоретичне, а й практичне значення як для 

окремих осіб, так і для всього єврейського суспільства. 

Історичні умови, в яких здійснювалась діяльність рішонім були надзвичай-

но важкими для європейського єврейства. Причиною цьому були масові хрестові 

походи, прийняття в низці держав Європи антиєврейських законів та хвиля ви-

гнань євреїв з різних країн Європи. Це призводило до того, що часто вчені-

галахісти вимушені були переселятись та рятуватися втечею з Європи до держав 

Африки. Іншими були умови проживання євреїв у Східній Європі. Так, до прик-

ладу, в Польщі та Литві держави досить гуманно та лояльно ставилось до єврей-

ського населення. В 1264 році королем Болеславом Благочестивим була видана 

грамота, яка надавала євреям автономію в сфері судочинства, свободу підприєм-
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ницької діяльності, пересування та захист від переслідування. Такою була і в 1389 

році грамота литовського князя Вітовта [73, с. 181].  

Враховуючи історичні умови розвитку єврейського права та той правовий 

матеріал, який був створений в період рішонім, слід підкреслити, що єврейське 

право розвивалося та створювалося виключно на авторитеті єврейських законов-

чителів. Не існувало вищого органу законотворення, який би видавав чи санкціо-

нував такі норми, незважаючи на те, що існував механізм їхнього застосування 

органами єврейського судочинства. Норми, що мали силу закону, приймались, як 

правило, окремими галахістами, хоч інколи їх приймали цілими громадами чи 

уповноваженими представниками на міжрегіональних з’їздах та конференціях 

представників общин. Створюючи нові джерела права у вигляді постанов, що ма-

ли законну силу, письмових рішень та роз’яснень, галахісти мали три основні цілі. 

Першою було усунення прогалин в тогочасному законодавстві, так як не було в 

існуючій Галасі правових норм, які би регулювали суспільні відносини того пері-

оду. Відтак, рішення галахістів виступали доповненнями Галахи. Другою метою 

було прагнення до вдосконалення Галахи в зв’язку з необхідністю вирішення пи-

тань, які не вирішувалися за допомогою методів інтерпретації. Не менш важливим 

було і те, що робота рішонім пов’язувалась із спрощенням пошуку норм права та 

полегшенням його розуміння. 

Ахаронім. Вчені розходяться в думках щодо точності хронологічних меж, 

які б відділяли період ранніх раввинів від пізніх. Однак, прийнято вважати, що 

період ахаронім розпочинається з появленням в єврейській історії Йосефа Каро та 

його знаменитої праці «Шульхан Арух». Тому умови, в яких розвивалась Галаха 

періоду ахаронім, слід розглядати з другої половини XVI і до кінця XVIII століт-

тя.  

Після вигнання євреїв з Іспанії і Португалії, більшість із них знайшли при-

тулок на завойованих Туреччиною землях, де були сприятливі умови для їхнього 

існування. В ХVІ столітті в європейській та азіатській Туреччині утворилось чи-

мало єврейських громад, які складались як із сефардів – іспансько-португальських 

євреїв, так і ашкеназів – переселенців із Німеччини. Частина євреїв, переселяю-
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чись на території Туреччини, оселилась в Палестині, де з часом створили єврейсь-

кі громади в Єрусалимі, Цефаті та Тіверіаді.  

В той час у Палестині, яка з 1517 року перебувала під владою Османської 

імперії, виросла постать авторитетного вченого Йосифа Каро, творця відомого 

раввинського зводу законів «Шульхан Арух» (1555 р., в перекладі з івриту озна-

чає «Накритий стіл»), який був створений на основі раніше написаної книги «Бейт 

Йосеф». За основу нового кодифікованого акту була взята чотирьохелементна 

структура «Арбаа турім». Однак, як відмічається в літературі, на відміну від авто-

ра «Арбаа турім», який прагнув до глибини в викладеному матеріалі, Каро хотів 

максимально доступно передати суть галахот [130]. Опираючись на досвід своїх 

попередників та враховуючи розвиток суспільних відносин, Йосиф Каро заклав до  

«Шульхан Арух» нові закони та приписи, які регулювали сімейні, цивільні, кри-

мінальні відносини, а також повсякденне життя кожного єврея. Цей звід законів 

до цього часу вважається еталоном у кодифікації норм єврейського права. «Коли 

раввини повинні прийняти рішення з проблеми єврейського права, - пише Й. Те-

лушкін, - першою книгою, яку вони візьмуть, буде «Шульхан Арух»» [117]. Уже 

згодом, в середині ХІХ століття з’являється книга відомого глави релігійного суду 

в Унгварі (зараз Ужгород) Шломо бен Йосефа Ганцфріда – «Кіцур Шульхан 

Арух» («Малий накритий стіл»), якого навіть критики називають «хрестоматією 

єврейської цивілізації» [131, с. 27]. Зручна в користуванні праця була скороченим 

варіантом Шульхан Арух.  

Майже одночасно доповненням до створеного Йосифом Каро зводу законів 

стала праця польського галахіста Моше Іссерліса «Мапа» (в перекладі з івриту - 

«Скатертина»), якою вчений вирішив доповнити «Шульхан Арух» правотворчіс-

тю галахічних рішень ашкеназьких вчених. Як зазначає Генріх Грец, причиною 

такого доповнення кодексу було те, що Іссерліс знаходив у ньому прогалини що-

до приписів і звичаїв, встановлених німецькими раввинами [132, с. 369]. Назва 

«Мапа» підкреслювала її вторинність щодо праці Йосефа Каро, авторитет якого 

визнавав Іссерліс. Таким чином, «Шульхан Арух» був виданий з доповненнями і 
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роз’ясненнями Моше Іссерліса, тим самим будучи прийнятним як для ашкеназь-

кого, так і сефардського єврейства.  

В період «золотого віку єврейства» в Османській імперії, де до євреїв стави-

лись як до рівноправних членів суспільства, в Європі існували зовсім інші політи-

чні настрої. В зв’язку з розвитком у державах Європи в XV столітті типографії, 

талмудистська література почала швидкими темпами розповсюджуватись серед 

населення. Разом з тим, почались масові звинувачення євреїв в тому, що Талмуд 

нібито містить ідеї, спрямовані проти християнської релігії. Це стало причиною 

ворожого ставлення, в першу чергу, з боку папської влади та бажання ізолювати 

євреїв від суспільства. Така мета була досягнута з появою в Італії гетто – спеціа-

льних кварталів, відокремлених від міст та відведених для проживання в них євре-

їв. Не була винятком і Німеччина, в якій зародився широкий релігійний рух під 

назвою «Реформація». В таких умовах центром талмудистської правової науки в 

Європі стає Австрія. Великим авторитетом користувалися єшіви Відні, Вінер-

Нейштадта і Кремса, з якими пов’язують такі імена як раббі Ісраель Іссерлейн та 

Яків бен Моше Молін. Окрім того, значного розвитку досягають також єшіви 

Праги, а також Польщі та Литви [133]. 

Варто відзначити те, що найсприятливішими умовами для існування єврей-

ського суспільства та розвитку Галахи до середини XVІІІ століття залишалися те-

риторії Польщі та Литви. Польські королі захищали всі громадянські права євреїв 

та розширили автономні права єврейських громад. Єврейські громади були наді-

лені правом самостійно проводити вибори до органів самоврядування та здійсню-

вати правосуддя в своїх власних судах згідно єврейського законодавства. Вибор-

ними органами були кагали, які обирались щорічно в дні Песаха. Крім того, був 

створений центральний орган єврейського самоуправління в Польщі, який скли-

кався щорічно для роз’яснення законів, вирішення важливих судових спорів та 

питань відносно суспільного і духовного побуту євреїв. Він називався Ваад арба 

ароцот (Сейм чотирьох областей), так як складався з представництв чотирьох час-

тин держави: Великої Польщі (Познань), Малої Польщі (Краків), Львівської землі 

та Волині. Генріх Грец відмітим, що ця установа, яка в такій формі ніколи не іс-
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нувала у всій єврейській історії, надавала громадам у Польщі надзвичайну єд-

ність, силу та витримку [132, с. 377]. В Литві існував свій Ваад, в якому брали уч-

асть раввини та кагали від п’яти основних литовських громад [134]. Незважаючи 

на те, що такі органи публічного управління проіснували лише до другої полови-

ни XVIII століття, ідеологи єврейської автономії бачили у ваадах основу центра-

льного національного автономного управління в діаспорі.  

В період, коли судова автономія та самоврядування в Польщі й Литві від-

значалися високим рівнем розвитку, талмудистська наука також досягла розквіту. 

Між вченими не лише польських, а й інших єшів Європи значного поширення на-

був один із відомих на той момент методів талмудистських дикусій – пілпул, який 

привертав увагу до найменших деталей галахічних дискусій. С. Рот називає такий 

метод вивчення Талмуду з однієї сторони пустим та безкорисним, а з іншої – ро-

зумовою гімнастикою, що опирається на тексти із Талмуду [118]. В сфері навчан-

ня були введені нові методи пілпула, направлені на розвиток інтелекту і уяви уч-

нів. Викладачі на уявних, змодельованих галахічних ситуаціях навчали учнів ви-

носити логічні обгрунтовані висновки, також учням необхідно було вирішувати 

парадоксальні ситуації на основі Галахи. Однак, таке перебільшене прагнення до 

вивчення Талмуду піддає критиці Генріх Грец, наголошуючи, що воно не принес-

ло користі іудаїзму. Вчений зазначає, що глави шкіл і всі раввини прагнули в сво-

їх лекціях до того, щоб змайструвати хитросплетіння софістично-талмудських се-

нтенцій і збільшити мережу тонкощів. Внаслідок цього весь хід думок польських 

євреїв отримав фальшивий напрямок: вони перекручено дивилися на світ та пере-

ходили від одного обману до іншого [132, с. 373]. 

 Крім коментарів Мішни і Талмуду, великого поширення набувають комен-

тарі «Шульхан Арух», де вчені ведуть полеміку зі своїми оппонентами з приводу 

галахічних питань. В Додатковому томі до Талмуду Н. Переферкович відмічає, 

що Шульхан Арух викликав масу коментарів, які мали за мету пояснити, випра-

вити і видозмінити ту чи іншу постанову [99, с. 259]. Найбільш відомими талму-

дистами, які складали коментарі, автор називає Йошуа Фальк Коген, Давид Гале-

ві, Мойсей Ліма, Самуіл бен Урі і Авраам Гумбіннер [99, с. 259]. Завдяки комен-
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тарям галахістів Шульхан Арух став загальноприйнятим і розповсюдженим серед 

єврейства не лише Європи, а й світу.  

Історичні події в світі протягом століть розвивалися так, що євреї вимушені 

були завжди мігрувати з однієї держави до іншої. Причиною цьому була нестабі-

льний світовий правопорядок та постійні війни за територію. На тлі цих подій у 

Франції 1789 року відбувалася Велика Французька революція, яка започаткувала 

ідеї рівності та свободи віросповідання, задекларувавши їх в Декларації прав лю-

дини та громадянина 1789 року. Внаслідок цього євреям були надані всі грома-

дянські права нарівні з християнами. Це був перший в Європі приклад емансипа-

ції євреїв, тобто звільнення їх від відкритого безправ’я. В 1807 році в Парижі був 

скликаний Великий Синедріон в кількості 71 особи, який складався з раввинів та 

єврейських громадських діячів та на який було покладено завдання виробити план 

влаштування єврейських громад у Франції. Рут Семюєлс описує, що основною 

задачею новоствореного органу було вирішення правових і релігійних питань та 

забезпечення вірності євреїв наполеонівській Франції [68, с. 267]. 

Крім Франції, принцип рівноправності згодом був відображений в законо-

давчих актах низки держав: в 1791 році в США, в 1796 році в Нідерландах, в 1812 

році в Прусії. Однак, уже після поразки Наполеона закони, які зрівнювали в гро-

мадянських правах євреїв, в таких державах як Італія, Швейцарія, Прусія були 

відмінені. Це свідчило про те, що переважна більшість держав ще не звільнилася в 

цьому відношенні від традицій Середньовіччя.  

Наведені події та міграція єврейського народу залишили свій слід в історії 

розвитку єврейської правової системи. Такі зміни спричинили виникнення різних 

проблем, які вимагали рішень законовчителів. Й. Агур в своїй праці «Вступ до 

Усної Тори» відмічає, що переселенці зіткнулись із звичаями та правилами тих 

громад, до яких переселились, а це спричинило необхідність розробки нової сис-

теми управління та всього того, що з нею пов’язано [114, с. 138]. Вирішення но-

вих проблем, які постали перед євреями, стало можливим за рахунок респонсів. 

Для цього періоду, за словами автора, були характерні: велика кількість центрів 
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(Єгипет, Туреччина, Греція, Італія, держави північної Африки, Польща і Литва) та 

інтенсифікація обміну питаннями між центрами [114, с. 138]. 

Крім того, Й. Агур наголошує на нових характеристиках, властивих галахі-

чним джерелам періоду ахаронім, а саме: 

1. Розгорнутість відповіді. В період ахаронім респонси стають довшими і 

детальнішими, ніж в період рішонім. Не зосереджуючись на темі питання, законо-

вчитель настільки розширив спектр проблеми, порушеної в запитанні, що в ньому 

обговорюються навіть предмети, пов’язані з цією темою лише поверхнево.  

2. Тлумачення Талмуду. В пошуках відповіді на задане запитання законов-

читель періоду ахаронім змушений був аналізувати не тільки відповідні частини із 

Талмуду, а й коментарі рішонім та всіх своїх попередників. 

3. Вплив діалектики. Ще одна причина подовження відповіді пов’язана з си-

стемою навчання за допомогою діалектичного метода «пілпул». 

4. Шульхан Арух як точка відліку. Від законів, встановлених цією книгою, 

вони переходили до аналізу галахічних джерел, щоб довести, що поставлена про-

блема повинна вирішуватися згідно встановлення р. Йосефа Каро, - або, що пот-

рібно прийняти рішення, відмінне від того, яке дає Шульхан Арух [114, с. 142-

144] 

Розглядаючи умови розвитку єврейської правової системи періодів рішонім 

та ахаронім Раввинської епохи, стає зрозумілим, що в цей час існували фактори, 

які дестабілізували єврейську правову систему на всіх її рівнях, зокрема: 

1. Нестабільний правовий порядок призвів до того, що єврейський народ ро-

зсіявся по різних частинах світу, втрачаючи тим самим національну ідентичність. 

2. Плюралізм правових думок між галахістами виріс до невідомих раніше 

меж.  

3. Відсутність єдності в правових поглядах спричинило те, що єврейські 

громади в різних державах жили за відмінними законами (постановами) галахіс-

тів. 

4. Ідеологічна та інституційна складові єврейської правової системи також 

були позбавлені єдності, оскільки історичні умови в кожній із держав світу вима-
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гали своєрідного стилю правового мислення та часто обмежували сферу впливу 

єврейських владних інститутів.  

В силу тих подій, які мали місце в Середньовіччі, єврейський народ не мав 

можливості розвивати свою правову систему в спосіб, як це робили інші держави. 

Адже ні території, ні держави, а відповідно і державної публічної влади в єврей-

ського народу не було. Не було і єдиного інституту владних повноважень, який би 

виконував представницьку, установчу та законодавчу функції. Розсіяний по ціло-

му світу єврейський народ був наділений лише автономією в сфері правосуддя та 

окремими елементами автономії в сфері місцевого самоврядування на території 

тої чи іншої держави. Попри наведене, в діаспорі розкиданий народ об’єднувало 

лише одне – знання норм Тори, Галахи та тисячолітніх традицій. Основне, що до-

помагало євреям встояти в умовах гонінь, переслідувань та вигнань – це мета 

об’єднання та відродження єврейського народу на його історичній батьківщині – 

Єрец-Ісраель.  

 

2.4. Період трансформації єврейської правової системи в правову сис-

тему держави Ізраїль (кінець XVIII ст. – XX ст.) 

В час, коли єврейський народ був позбавлений свого суверенітету та держа-

вної незалежності, існували фактори, які забезпечували розвиток та нормальне 

функціонування єврейського права. Менахем Елон виділяє два основні фактори 

такого забезпечення. Перший фактор – сильна внутрішня дисципліна єврейського 

традиційного суспільства. Єврейське суспільство своїм першим національно-

релігійним обов’язком вважало виконання правових приписів в повсякденному 

житті. Другим фактором автор називає «політичну реальність корпоративної дер-

жави», яка допускає існування автономних органів, наділених судовими повнова-

женнями, в рамках цієї держави [11, с. 66].  

Однак в XVIII столітті, обидва ці фактори зазнали корінних змін. Причиною 

цьому була новий правовий порядок, який набув свого поширення в Європі. Він 

характеризувався: 1) початком періоду емансипації; 2) тенденцією до секуляриза-

ції єврейської культури. 
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Крім вищенаведених, Й. Агур звертає увагу на ще один феномен, який нега-

тивно вплинув на розвиток єврейського права в цей період. Ним є «боязнь наста-

нови», під якою вчений розуміє породжену надмірною обережністю схильність 

законовчителів давати недостатньо категоричні відповіді. Це був виключно внут-

рішній чинник, який, крім двох вищенаведених, сприяв занепаду єврейської пра-

вової системи. В 4-му томі своєї праці «Вступ в Усну Тору» Й. Агур зазначає, що 

часом автор респонса ставив умову, за якої він буде мати силу закону лише в тому 

випадку, якщо інші законовчителі погодяться з ним. Іноді галахісти утримувалися 

від практичних рекомендацій, а то й зовсім не давали ніякої відповіді на постав-

лене питання [114, с. 141]. 

Новий правовий порядок з тенденціями до рівності прав всіх громадян, 

включаючи євреїв, зробила перший крок до поступової ліквідації судової автоно-

мії. Держави, в підданстві яких знаходились єврейські громади, поступово обме-

жували судову автономію євреїв виключно до розгляду справ релігійного харак-

теру. При виникненні конфлікту деякий час європейське єврейство зверталось до 

своїх судових установ, функції яких виконували раввини та даяни. Проте, як за-

значає М. Елон, рішення раввинського суду, яке все частіше перетворювалось в 

третейський розгляд з переважанням компромісних рішень, поступово позбавля-

лось всіх ознак живого суду [11, с. 72]. За таких умов у державах Європи єврейсь-

ке населення все частіше стало звертатися до державних судових інстанцій. Вче-

ний підкреслює, що знавці Галахи поступово примирилися з новою дійсністю і 

фактичною відсутністю єврейської судової автономії, виправдуючи це відомою 

формулою «Діна демалхута діна». Важливі галузі єврейського права – цивільно-

го, кримінального, адміністративного, публічного, перетворились в норми, які не 

застосовувались на практиці, а були лише предметом теоретичного дослідження. 

Єдина галузь єврейського права, яка продовжувала застосовуватись на практиці 

та залишається дієвою до сьогодні, є галузь сімейного права [11, с. 72]. 

Іншою, не менш важливою проблемою, яка виникла з початком емансипа-

ції, були зміни в суспільній свідомості єврейського народу, викликані поширен-

ням ідей секуляризму. «Секуляризація вчинила еволюційний переворот в єврей-
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ській свідомості, перетворивши «єврейство» з нормативного поняття (тобто по-

няття, яке припускає духовні і суспільні обов’язки, кодифіковані єврейською тра-

дицією) в виключно описове» - зазначає в своїй праці «Єврей проти єврея» про-

фесор Яків Рабкін [135]. Тенденція до звільнення від релігійного впливу призвела 

до того, що єврейське право, яке було тісно пов’язаним з релігією, прийшло до 

занепаду. 

Всюди, де релігія поступається своїми позиціями, їх захоплює чужа культу-

ра, що сталось і з єврейським народом, якого торкнулися ідеї секуляризації. При-

родне і необхідне зближення євреїв з християнами на ґрунті спільних громадянсь-

ких інтересів часто переходило в повне злиття перших з останніми. Така асиміля-

ція з європейським населенням призвела до того, що не стало одного із факторів, 

який забезпечував застосування єврейського права в повсякденному житті - внут-

рішньої дисципліни єврейських громад. Єврейське суспільство, яке раніше бачило 

в Галасі вищу моральну цінність, розкололось на ряд груп. Деякі з них продовжу-

вали дотримуватися старих багатовікових традицій, інші ж не вважали своїм 

обов’язком виконувати закони іудаїзму і заповіді Тори. Раввин Єлієзер Беркович 

описує, що по мірі того як в’яли форми внутрішньої автономії євреїв, звужувалась 

публічна сфера галахічного застосування Тори в житті людей. Галаха все і більше 

і більше вимушена була впроваджуватись в приватну сферу сім’ї, синагоги, гро-

мади і єврейської школи [127, с. 147].  

На відміну від держав Сходу, де єврейська судова автономія утримувалась, 

в державах Європи зовнішньополітичні та внутрішні (духовні) процеси ХІХ сто-

ліття призвели до того, що звернення до державних органів судової влади стало 

поширеним явищем, характерним для всіх ланок єврейського суспільства. Думки 

галахістів з цього приводу розділились. Дехто засуджував такі дії та попереджу-

вав про небезпеку для єврейської релігії, інші ж бачили в ліквідації судової авто-

номії прогрес, крок вперед у бік рівності прав і обов’язків [11, с. 69]. Однак, без-

заперечним є те, що втрата єврейськими громадами судової автономії спричинила 

два негативні наслідки:  
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1. Відсутність можливості застосування єврейського права на практиці при-

звело до зупинення його неперервного розвитку. 

2. Єврейське право перестало виступати частиною національно-релігійного 

способу життя єврейських громад.  

Крім того, протягом XІХ-ХХ століть у світовій історії мали місце ряд зов-

нішніх факторів - подій, які безпосередньо були пов’язані з єврейством та зали-

шили свій відбиток як на долі єврейського народу, так і єврейської правової сис-

теми. До таких слід віднести: 

1. Зародження в Німеччині в другій половині ХІХ століття ідеологічного та 

політичного руху, направленого на боротьбу з єврейством – «антисемітизму».  

2. Відсутність стабільного правового порядку в Європі, про що свідчили во-

єнні конфлікти між провідними державами Європи, більшість з яких фізично ізо-

льовували єврейські громади в окремі квартали - гетто. 

 катастрофа європейського єврейства, яка була результатом - («Шоа») ׁשֹוָאה .3

організованого переслідування та планомірного знищення єврейського населення 

Європи нацистським режимом Німеччини. 

4. Всі ці події посприяли тому, що разом із зародженням антисемітизму, в 

кінці ХІХ століття зародився і єврейський національний рух, метою якого стало 

об’єднання та відродження єврейського народу на землі своїх предків. В світову 

історіографію такий рух ввійшов під назвою «Сіонізм».  

Історична реальність Європи, яка мала місце в ХІХ столітті, надала єврейсь-

кому народу два шляхи вирішення проблеми їхнього існування в вигнанні. Перше 

рішення – тимчасово пристосуватися (допоки не прийшов Месія) до існуючих на 

той момент умов, що означало – примиритися з долею вигнанців та існувати в 

межах тої чи іншої держави, не створюючи своєї. Прихильником такої ідеї можна 

вважати раввина Урієля Ціммера. В своїй праці «Єврейство Тори і держава Ізра-

їль» він приходячи до висновку, що єврейство Тори і держава Ізраїль діаметраль-

но протилежні один одному, наголошуючи, що єдиним вирішенням всіх проблем 

євреїв, що виникли за роки їхнього вигнання, є прихід Месії [136]. З іншого боку, 

слід погодитись з думкою Н. Арарат, який називає такий розвиток подій рабством 
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у царстві, за якого євреї постійно знаходились би в пошуку «нового царства», яке, 

потребуючи єврейського розуму та єврейської праці, готове - правда, ціною при-

нижень і дискримінації - забезпечити євреям стерпне існування [137].  

Проте, в міру того як продовжувалось вигнання та зростали гоніння, актуа-

льності набувало друге рішення – радикальне. Ним виступало масове повернення 

євреїв на їх історичну батьківщину для того, щоб відродити її за словами проро-

ків. Особливо загостреним постало питання повернення в Єрец-Ісраель тоді, коли 

незважаючи на спробу євреїв пристосуватись до європейського суспільства, нега-

тив до них не лише не зменшився, а й придбав наукове обґрунтування та постав 

перед світом у новому образі сучасного антисемітизму. Такі події та настрої наці-

онально-визвольного руху інших народів Європи дали новий поштовх до «повер-

нення в Сіон».  

Важлива роль в історії єврейського національного руху відведена державно-

правовим поглядам доктора Теодора (Біньямін Зеєв) Герцля. Відомий історії як 

основоположник ідеології політичного сіонізму та провісник ство-

рення єврейської держави, він вважав, що основною причиною важкого станови-

ща євреїв була відсутність авторитетного керівництва та самостійність єврейської 

політики. І до сьогодні сучасні дослідники наголошують, що Теодор Герцль ідею 

єврейської держави на території Єрец-Ісраель задумав не лише як фізичний дім 

єврейського народу, але і як важливий духовний, культурний і науковий центр 

[138, с. 192]. 

Такий крок на шляху до сіоністського руху був викликаний масовим розпо-

всюдженням антисемітських поглядів, на чолі яких стояли журналіст Вільгельм 

Марр, історик Генріх Трейчке та філософ Євгеній Дюрінг. В своїй праці «Еврей-

ське питання», яка пронизана антиєврейською расовою та національною пропага-

ндою, Дюрінг називає євреїв «деморалізованою нацією» та «єдиним винуватцем 

морального занепаду народів», які при цьому завжди прагнуть до монополії та 

користування винятковими правами [139]. Саме під впливом таких поглядів та 

розгляду справи Дрейфуса Теодор Герцль пише невелику працю, яка стала «свя-

щенним писанням» сіонізму – «Єврейська держава». Він вважав, що єдиним рі-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
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шенням єврейського питання є вихід євреїв з держав розсіяння, де панує антисе-

мітизм, і поселення їх в своїй власній державі. Основна ідея книги полягала в то-

му, що єврейське питання слід вирішувати не еміграцією з однієї держави діаспо-

ри в іншу або асиміляцією, а створенням незалежної єврейської держави. Наголос 

ставився і на тому, що таке політичне рішення єврейського питання мало бути уз-

годжене з великими державами. Крім того, в планах створення єврейської незале-

жної держави відводилось місце і правовому питанню. Однак, виступаючи прихи-

льником ідеї прогресу, Теодор Герцль наголошує на створенні законів, які повніс-

тю відповідають сучасним вимогам та зразкової конституції в сучасному дусі, так 

як лише така, на його думку, може бути найкращою [140]. 

Така ідея політичного сіонізму викликала невдоволення серед маси єврей-

ських релігійних ортодоксів, які притримувались думки, що сіонізм повинен за-

сновуватись на Священному Писанні, а єврейська держава – на багатовікових ре-

лігійних традиціях єврейського народу. Досліджуючи національну ідею держави 

Ізраїль, Усова Е. Ю. зазначає, що причиною такого невдоволення запропонова-

ною моделлю держави було зневажливе ставлення до «старої культури» [141]. 

Натомість, Теодор Герцль представив програму створення нової держави з новою 

правовою системою, яка повинна була відповідати рівню суспільного розвитку 

того часу.  

Професор Воробйов В. П. стверджує, що історія єврейського права, як і іс-

торія всієї діаспори, не могла забезпечити все необхідне для діяльності та функці-

онування інститутів сучасної держави [142, с. 35]. З огляду на нову державно-

правову дійсність, яка склалася в XVIII-ХІХ столітті, єдину можливість для від-

родження єврейської автономії та єврейської правової системи загалом єврейські 

політичні лідери вбачали в трансформації її в нову державно-правову систему. 

Враховуючи історію утворення держави Ізраїль, новостворена правова сис-

тема відобразила змішаний характер. Це пояснюється насамперед тим, що в пра-

вовій системі Ізраїлю знайшли своє втілення елементи правових традицій різних 

правових систем, які протягом багатьох століть існували на сьогоднішній терито-

рії Ізраїлю та залишили свій слід в розвитку ізраїльського права. Так, в правовій 
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системі Ізраїлю поєднуються риси османської, англійської та романо-германської 

правових систем. Крім того, в державі діють правові системи релігійного права: 

єврейського, мусульманського та канонічного. 

По-перше, вагомий вплив на розвиток ізраїльської правової системи здійс-

нило османське право, оскільки територія сучасної єврейської держави до 1918 

року належала Туреччині. Основу османського права, яке діяло на території Ізраї-

лю, становили джерела різного походження. Так, цивільно-правові відносини вре-

гульовувались відомим історії кодифікованим актом в Османській імперії - «Ма-

джалла». Професор Сухарєв О. Я. зазначає, що кодекс виступав збіркою норм іс-

ламського права ханіфітської школи, підготовлену турецькою окупаційною вла-

дою в 1869-1876рр. [143, с. 277]. Одночасно вчений наголошує, що в сфері сімей-

но-шлюбних відносин і спадкування діяло некодифіковане ісламське право, а 

сфера торгівлі регулювалася законами, які турецькі султани дослівно переписали 

з французьких джерел [143, с. 277]. Такий вплив французького права пояснювався 

розробкою та авторитетом дії Кодексу Наполеона. Єврейський правознавець 

Шломо Губерман описує, що нове цивільне законодавство, яке було прийняте пі-

сля створення держави Ізраїль, визнало Османську «Маджалу» зайвою, а у 1984 

році вона була відмінена повністю, що символізувало собою кінець епохи, яка на-

справді закінчилася набагато раніш [144, с. 8]. 

По-друге, крім ісламського права, значного впливу єврейська правова сис-

тема зазнала з боку англійського, що виразилося в розвитку традицій загального 

права. Після Першої світової війни Великобританія в 1922 році отримала мандат 

Ліги Нації по управлінню Палестиною, наслідком чого був прийнятий відповід-

ний Декрет від 10.08.1922 р. (The Palestine Order in Council). Стаття 46 Декрету 

передбачала, що юрисдикція цивільних судів здійснюється у відповідності до за-

конів Османської імперії, діючих в Палестині на 1 листопада 1914 року, турець-

ких законів, виданих пізніше, а також всіх юридичних актів, прийнятих владою 

підмандатної території. Крім того, Декрет уповноважував суди у всіх випадках, 

коли в законі відсутні необхідні норми для врегулювання певних ситуацій, тобто 

при наявності прогалин в законодавстві, діяти на основі загального права та права 
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справедливості. Відводилось місце в Декреті і питанню юрисдикції релігійних су-

дів: мусульманських, єврейських і християнських. Стаття 53 наділяла раввинські 

суди в єврейських громадах виключною підсудністю в питаннях шлюбу, розлу-

чення, аліментів, особистого статусу громадян, тобто питань, які стосуються сі-

мейних відносин та релігії [145]. 

У період, коли Палестина знаходилась під мандатом Великобританії, єврей-

ське право, крім галузей сімейного, спадкового, опікунського, перестало функціо-

нувати і застосовуватись на практиці. Натомість, його місце зайняло османське та 

англійське право, які, за відносно невеликий проміжок часу, кардинально змінили 

структуру всієї правової системи, що будувалась тисячоліттями. Заміна єврейсь-

кого права нормами інших правових систем зумовила і перехід від кодифіковано-

го права до прецедентного. Саідов А. Х. відмічає, що судова практика утвердила-

ся в якості джерела права, тому був визнаний і принцип прецеденту, хоча законо-

давчого закріплення він так і не отримав. Важливим моментом було те, що за цей 

період встигло вирости покоління юристів, виховане в традиціях англійського за-

гального права [9, с. 352]. У літературі висловлюється думка, що на розвиток су-

часного ізраїльського права, крім англійського та французького, певний вплив 

здійснило і американське, особливо суддівське право [41, с. 205]. Поширеною є 

така думка і серед українських науковців. Так, досліджуючи джерела іудейського 

права та сучасне право Ізраїлю, Лук’янов Д. В. стверджує, що суди Ізраїлю орієн-

туються більше не на англійську, а американську судову практику [146, с. 62].  

Після створення в 1948 році незалежної держави Ізраїль, розпочинається 

новий етап в розвитку правової системи єврейської держави. З цього моменту на 

законодавчому рівні держави Ізраїль врегулювалось питання юридичної сили та 

сфери дії англійського законодавства. Натомість, в системі ізраїльського права 

відбулися кардинальні зміни, що в першу чергу пояснювалось наступними чин-

никами: 

1) Розвитком власного прецедентного права, що було закріплено на законо-

давчому рівні. Пункт перший (א) статті 20 Основного закону про порядок судо-

чинства 1984 року офіційно визнає судову практику як джерело права, зазначаю-
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чи, що всі прецеденти, створені Верховним судом, обов’язкові для всіх нищесто-

ящих судів [147]. Пункт другий (ב) цієї ж статті передбачає, що рішення Верхов-

ного суду мають обов’язковий характер для всіх судів, за винятком самого Верхо-

вного суду [147]. 

2) Створенням власної законодавчої бази, прийнятої Кнессетом після 1948 

року. Важливе місце посіли так звані «основні закони», які в основному регулю-

ють конституційні аспекти державної діяльності: Основний закон про Кнессет 

1958 року, Основний закон про президента держави 1964 року, Основний закон 

про уряд 1968 року, Основний закон про порядок судочинства 1984 року, Основ-

ний закон про збройні сили 1976 року та ряд інших законів. Слід погодитися, що 

найпомітніший вклад ізраїльські законодавці внесли в сферу кодифікованого при-

ватного права, що само по собі передбачало відмову від англійської системи та 

зближення з системами континентальних європейських держав [142, с. 40]. 

Закон про основи права 1980 року, який складався лише з двох статей, оста-

точно закріпив трансформацію єврейської правової системи в Ізраїльську. Части-

на перша закону в примітці «додаткові джерела права» передбачала, що будь-яке 

правове питання, яке потребує вирішення, а не знаходить відповіді в законодавст-

ві, в судовій практиці, або за аналогією, повинно вирішуватися судом в світлі 

принципів свободи, справедливості, рівності та в дусі ізраїльської спадщини (тоб-

то єврейських традицій) [148]. Таким чином, як зазначає Шломо Губерман, пи-

тання, в якій мірі право Палестини буде змінено в результаті створення держави 

Ізраїль, залишалося на розсуд судів [144, с. 2]. Частина (ר) статті 2 скасувала стат-

тю 46 Декрету, яка привілеювала статус англійського законодавства на території 

Палестини 1922-1947 рр. Такий крок в ізраїльському законодавстві свідчив про те, 

що правова система Ізраїлю є спроможною до самостійного розвитку. Не менш 

важливим було і те, що закон, який мав декларативний характер, уповноважив 

суддів при вирішенні справ застосовувати традиції єврейського народу, які відо-

бражені в єврейському праві.  

Шломо Губерман в журналі «Ізраїль в 50-тих» в статті «Розвиток права в Із-

раїлі: перші 50 років» наголошує, що значна кількість законодавчих актів, 
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прийнятих після створення держави Ізраїль носили кумулятивний характер. На 

його думку, вони встановлювали розділення зв’язків Ізраїлю з попереднім право-

вим надбанням (спадщиною), а саме англійським правом з елементами Османсь-

кого права. Ізраїль позиціонувався як незалежна держава, що була здатна форму-

лювати свої власні юридичні рішення, адаптовані до ізраїльського суспільства. В 

той же час нове законодавство пов’язувало Ізраїль з найбільш сучасними тенден-

ціями світу. Разом з цими міркуваннями були прикладені значні зусилля, щоби 

якомога більше включати до законодавства Ізраїлю концепцію єврейського закону 

[144, с. 7]. І хоча в законодавство новоствореної держави єврейський закон був 

включений, така трансформація була здійснена в зовсім незначних обсягах. 

Незважаючи на те, що з початком ліквідації судової автономії та створенням 

держави Ізраїль єврейське право перестало функціонувати в притаманному йому 

до цього часу вигляді, все ж окремим його галузям вдалось трансформуватись у 

новостворену правову систему. Така трансформація відобразилась як на законо-

давчому рівні, так і в практичному житті єврейського народу. Однак, не дивля-

чись на багатовікову історію, традиції і право, ізраїльська правова система ввібра-

ла в себе лише мінімум з нормативної, інституційної складових, що характеризу-

ють її як таку, що вийшла з єврейської. Відображенням трансформації єврейської 

правової системи в ізраїльську є: 

1) Декларативне закріплення на законодавчому рівні положень, які характе-

ризують Ізраїль як єврейську державу, та визнають єврейські традиції. Такою є 

Декларація незалежності держави Ізраїль від 14.05.1948 року, в якій неодноразово 

наголошується про створення «єврейської держави». Крім того, на початку Де-

кларації йдеться про внесок єврейського народу в створення культурних ціннос-

тей загальнолюдського значення, подарувавши світу «Книгу Книг» [149]. Зрозу-

міло, що мова йде про Тору, яка є основою єврейської правової системи загалом. 

Подібна ідея виражена і в Основному законі про гідність і свободу людини 1992 

року. В статті 1 відповідного закону, де описується мета закону, держава Ізраїль 

охарактеризована як «ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית» - єврейська та демократична 

держава [150]. Наведений попередньо автором Закон про основи права 1980 року, 
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в якому йдеться про врахування єврейських традицій судами при винесенні рі-

шень, також свідчить про силу дії єврейського права. Окремі елементи, традиції 

та символіка все ж свідчать про запозичення ідей з єврейських традицій. До прик-

ладу, можна взяти створення законодавчого органу – Кнессет, який, за традицією, 

як і в Великому Соборі, складають 120 членів, хоч сфера його компетенції далеко 

не така, як в останнього.  

2) Створення релігійних інститутів у системі органів державної влади. Та-

кими виступали, в першу чергу, релігійні суди, до компетенції яких належало роз-

гляд справ, пов’язаних з особистим статусом громадян в сфері сімейного права 

(шлюб, опікунство, аліменти тощо). Питання діяльності релігійних (раввинатсь-

ких) судів регулюються спеціальним законом про компетенцію раввинатських су-

дів від 1953 року, стаття 2 якого передбачає, що шлюб і розлучення євреїв в Ізраї-

лі проводитиметься відповідно до законів Тори [151]. Що стосується розгляду 

справ про опікунство, усиновлення, спадкування, то тут компетенція раввинатсь-

кого суду співпадає з компетенцією окружного, куди справа може бути подана за 

бажанням однієї з сторін. Наявність в судовій системі релігійних судів передбаче-

на також Законом про даянів від 1955 року [152] та Основним законом про поря-

док судочинства від 1948 року [147]. Особливе місце в інституційній системі на-

лежить Головному раввинату в Ізраїлі, статус якого визначений законом від 1980 

р. [153]. До його компетенції входить вирішення низки питань, пов’язаних з осо-

бистих статусом євреїв, в тому числі з питань одруження, розлучення, навернення 

в іудаїзм та інших питань, пов’язаних з іудаїзмом, а також нагляд за раввинськи-

ми судами та призначення раввинів [153]. Узагальнюючи сферу компетенції Го-

ловного раввинату, німецька дослідниця Анна Ратай зазначає, що раввинатські 

суди застосовують Галаху – ізраїльське релігійне право, а Головний раввинат 

встановлює напрями тлумачення Галахи. В загальному він відповідальний за єв-

рейський аспект держави Ізраїль [154]. Крім того, створено в 1949 року урядову 

установу в системі органів виконавчої гілки влади – Міністерство у справах релі-

гії Ізраїлю, якому підконтрольні раввинатські суди. 
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3) Закріплення на державному рівні деяких гарантій щодо особистого стату-

су євреїв, основу яких становить древнє єврейське право. Однією з таких гарантій 

є офіційне визнання вихідного дня – шабату. Питання про роботу в суботу було 

врегульовано Законом про години роботи та відпочинку 1951 року, стаття 7 якого 

передбачає, що щотижневий відпочинок для євреїв включає зокрема і шабат. 

Стаття 9 даного закону забороняє працювати в щотижневий день відпочинку 

[155]. Також в сучасному ізраїльському законодавстві врегульовується питання 

кашруту, витоки якого становить єврейське право. З цього приводу існує ряд за-

конів, прийнятих Кнессетом, двома основними з яких є: один щодо м’яса свини-

ни, інший – відносно продажі хліба під час єврейського свята Песах. Перший за-

кон, прийнятий 1962 року забороняв розводити свиней на всій території держави, 

за виключенням частини Галілеї [156]. Стаття 1 Закону про свято мацот від 1986 

р. забороняє на період свята Песах виставляти для публічного продажу або спо-

живання будь-які борошняні вироби, що підлягають заквасці. Стаття 2 закону пе-

редбачає винятки його застосування за умови, коли в місті більшість жителів не є 

євреями [157]. 

Разом із тим, слід відмітити, що після таких законодавчих змін в новоство-

реній єврейській державі ніхто не відміняв дію існуючих до того часу джерел єв-

рейського права. Талмудистська та раввиністська правова література продовжува-

ла зберігати свою дію та виступала джерелом єврейського права. Попри те, що 

більша частина правового матеріалу втратила актуальність у застосуванні, равви-

натські суди при вирішенні спорів, віднесених до їх компетенції, і дотепер керу-

ються загальновідомими кодексами єврейського права. Таким чином, недолік 

правової системи про який ми згадували попередньо, коли застарілі норми права 

зберігають свою дію, ще раз підтвердився в період трансформації єврейської пра-

вової системи в Ізраїльську. Враховуючи це, складається парадоксальна ситуація: 

теоретично в правовій системі Ізраїлю діють всі норми єврейських кодексів (оскі-

льки ніхто не відміняв їхню дію), однак, на практиці підлягають застосуванню 

лише незначна їх частина. Тому, на сьогодні це дає підставу називати Ізраїль ли-
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ше відомим терміном «єврейська демократична держава», яка де-юре зберігає 

правове надбання попередніх поколінь, а де-факто його не застосовує. 

Враховуючи вищенаведене, не може бути підтримана позиція Козлова Т. Л. 

щодо розуміння єврейського права в сучасних умовах. Ототожнюючи єврейське 

право з іудейським, вчений зазначає, що на теперішній час поняття «єврейське 

право» включає в себе основні законодавчі положення, що визначають відносини 

між людьми та між громадянами і державою [158, с. 117]. За відсутності аргумен-

тації, складно інтерпретувати правову позицію автора. Однак, зараз іудейське 

право в державі Ізраїль слід зводити виключно до релігійно-правових норм, що 

врегулювують релігійні відносини поклоніння (читання молитви, святкування єв-

рейських релігійних свят, виконання обрядів, традицій, тощо) та окрему групу 

правових норм, що врегульовують сімейні відносини. Всі інші господарські, циві-

льні, кримінальні, торговельні відносини врегульовуються нормами світських за-

конів, прийнятих Кнесетом. Таким чином, з прийняттям нових законів законода-

вець упустив вирішення питання чинності староєврейських джерел права. На-

справді ж, як не парадоксально, але і в період створення держави Ізраїль і до сьо-

годні єврейське право не зазнало корінних змін. Воно існує в тому ж форматі, що і 

в Талмудистську чи Раввинську епоху, однак сфера дії його обмежена Ізраїльсь-

ким правом.  

На своєрідний парадокс в новоствореній правовій системі Ізраїлю звертає 

увагу і професор Воробйов В. П., який наголошує, що для держави, тобто права 

держави Ізраїль, Галаха є «іноземною правовою системою», в якій світський за-

конодавець може виразити свою волю. Вчений описує, що коли він (законода-

вець) вирішив інтегрувати в правову систему норму галахічного походження, то 

вона втрачає свій оригінальний характер, щоб стати лише нормою держави. Для 

Галахи питання ставиться по-іншому, а саме: ізраїльське право є іноземним пра-

вом [142, с. 152].  

Слід відмітити, що причиною того, чому нормативна та інституційна скла-

дові в мінімальних обсягах трансформувались в Ізраїльську правову систему, бере 

свій початок із змін у правовій свідомості. Як ми уже згадували на початку, такі 
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переміни в свідомості диктувались тим правовим порядком, що мав місце в XVIII-

ХІХ століттях. Ідеї секуляризації та емансипації євреїв призвели до змін у право-

вій свідомості, що відобразилися як у правовій ідеології, так і в психології. Такі 

зміни відбулися спочатку на професійному рівні правової свідомості, тобто у сві-

домості єврейських правознавців та політичних діячів того періоду, а згодом і на 

буденному рівні. Майже всю, накопичену тисячоліттями систему єврейського 

права, поступово почали сприймати як таку, що не змогла адаптуватися до того-

часного суспільного розвитку та реальності.  

З цього приводу професор Леон Шелеф відзначає, що в період, який пере-

дував створенню держави Ізраїль, сіоністський рух у буквальному значенні роз-

кидав ідеологічні дискусії про принципи, на яких має бути заснована майбутня 

єврейська держава. Однак, ці дискусії на зачіпали питання про юридичну систему 

майбутньої держави і про роль в ній єврейського права. Більшості представля-

лось, що значення його в новій державі буде мінімальним, оскільки єврейське 

право розглядалось в основному як релігійний звід законів, релевантний, голов-

ним чином, для життя в закритих єврейських громадах держав діаспори [159, с. 5]. 

Єврейський вчений описує, що таку ідею розглядали лише релігійні сіоністи, об-

говорюючи навіть можливість створення Синедріону. «Однак, і релігійні сіоністи 

не прийшли до згоди до якої міри повинен виконуватися єврейський закон, - на-

голошує Л. Шелеф, - перш за все тому, що релігійні лідери не хотіли брати на се-

бе відповідальність, пов’язану з його реформуванням та модернізацією» [159, с. 

5]. Відтак, єврейські політичні лідери та правознавці вперше в єврейській історії 

вирішили піти легшим шляхом, змінивши сам підхід до розуміння суті єврейсько-

го права. Це стало поштовхом до кардинальних змін в єврейській правовій систе-

мі. Те, що тисячоліттями формували і збагачували єврейські правознавці, за зо-

всім невеликий період часу перетворилось на теорію без практики.  

Проблема стосунків релігії і держави в Ізраїлі завжди була відкритою і до-

тепер залишається такою. Наголошує на цьому і професор Веніамін Нойбергер, 

зазначаючи, що прихильники національно-релігійної групи прекрасно знають, що 

держава Ізраїль не є тією державою, до якої вони прагнуть, так як система її уп-
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равління, законодавчий орган та більшість населення не є релігійними (хоча їх не 

можна вважати і секулярними). В своїй праці «Влада і політика в державі Ізраїль» 

вчений зазначив, що тим не менш, релігійні сіоністи вважають, що необхідно ви-

конувати більшу частину законів держави, і тому Верховний раввинський суд ви-

рішив розповсюдити правило «діна де-малхута діна», який визначає поведінку 

євреїв в неєврейській державі і відносини віруючих до світського законодавства в 

Ізраїлі, при умові, що останні не суперечать Галасі. Разом з тим, релігійні сіоністи 

не готові прийняти всі закони, видані світським Кнесетом. Саме тому, за словами 

В. Нойнбергера, відповідні кола в свій час виступили проти обов’язку даянів 

(членів раввинських судів) приносити присягу на вірність державі і її законам (в 

цьому клянуться суди державних судів); в результаті було встановлено, що даяни 

повинні присягати лише державі [160, с. 28]. Підтвердженням цьому є стаття 10 

Закону про даянів від 1955 року (חוק הדיינים), згідно якої особа, призначена на по-

саду судді, присягає «на вірність державі Ізраїль, щоб судити народ справедливим 

судом…» [152]. Наведений ученим приклад є лише одним із значної кількості та-

ких, коли може виникнути конфлікт між законом і демократично обраними ор-

ганами влади, з одного боку, та Галахою і раввинським керівництвом, з іншого.  

По суті, аналізуючи тисячолітню єврейську правову систему з сучасною із-

раїльською, слід визнати, що вони є двома різними правовими системами, для 

яких практично відсутні спільні сутнісні ознаки. Крім того, як наголошує німець-

ка дослідниця Анна Ратай, вони не є рівними. Досліджуючи проблематику релі-

гійного і світського права в Ізраїлі, вона відмічає, що релігійне право застосову-

ється лише тоді, коли світське право встановлює перевагу релігійного і тільки в 

окремих ситуаціях. У випадку колізії між обома системами світське право є 

обов’язковим, а релігійне повинне поступитися [154]. Тому наведені вище три ос-

новні шляхи трансформації єврейської правової системи в ізраїльську свідчать 

про те, що основна її складова – більша частина єврейського права, завершила 

свій розвиток. Так для релігійно-правової системи з тисячолітньою історією роз-

витку прийшов час, коли необхідно було розпочати процес відокремлення релігії і 

права. І хоч такий процес викликав цілий ряд нових проблем, єврейські правозна-
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вці на основі тисячолітніх єврейських традицій та норм Галахи започаткували 

оригінальну, нову правотворчість у державі їхнього минулого і майбутнього. 

 

Висновки до розділу 2 

На основі викладеного можуть бути зроблені наступні висновки.  

1. Період римського правління, який співпав з початком Талмудистської 

епохи, відображає намагання галахістів вдосконалювати вчення, отримане від 

останньої пари зугот та передати його наступним поколінням. Такий процес роз-

робки та вдосконалення Усного Закону завершився масштабною систематизацією 

єврейського права. Завдяки високому рівню правової свідомості в єврейському 

суспільстві та поляризації правових поглядів відносно Галахи єврейські мудреці 

завершили Талмудистську епоху складанням масштабного в своєму об’ємі джере-

ла права – Талмуду. 

2. Перший період Талмудистської епохи відносять до діяльності танаім – за-

коновчителів Єрец-Ісраель I-II століття. Танаім виступали не лише законовчите-

лями, а й духовними лідерами єврейського народу, потреба в яких особливо зрос-

ла після зруйнування Другого Храму. З цього часу основна увага приділялася ви-

вченню закону (почали створюватись релігійно-правові навчальні заклади – єші-

ви, найавторитетніші з яких згодом називали Синедріоном). Переломним момен-

том стало і те, що галахісти скасували заборону письмового закріплення (запису) 

Усного Закону. 

3. В період амораім територіальні межі єврейської правотворчості розшири-

лись. Покоління законовчителів-амораім, яким була відведена особлива роль з си-

стематизації найбільш об’ємного джерела єврейського права, існували як в Єрец-

Ісраель, так і в Вавилонії. І хоча вчені обох територій підтримували між собою 

тісний зв'язок, в подальшому це призвело до формування двох редакцій Талмуду: 

вавилонської та палестинської. Остаточну обробку Талмуду здійснили вчені пері-

оду савораім, який увійшов в історію єврейської правової системи тим, що зако-

новчителі-савораім роз’яснювали упущені амораями правові моменти та ідеї, за-

своюючи таким чином роботу своїх попередників. Завдяки такій діяльності саво-
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раім Талмуд закріпив за собою властивість стійкого та сталого джерела Усного 

Закону. 

5. Після остаточного завершення вавилонської редакції Талмуду наступив 

постталмудичний період, який в історії прийнято називати періодом гаонім. 

Представники цього періоду здійснювали свою діяльність на території Вавилонії, 

оскільки арабське правління в Єрец-Ісраель не було сприятливим для подальшого 

розвитку єврейської правотворчості. В Вавилонії ж єврейські громади були наді-

лені правом самостійно вирішувати внутрішні питання, що відобразилося в 

управлінській системі, верховна влада в якій належала єкзилархам і гаонам. Та-

ким чином, Вавилонія стала центром духовного та правового розвитку єврейства, 

з якої черпали знання та досвід інші громади діаспори. Центром ж єврейської пра-

вотворчості та судочинства були єшіви, які очолювали гаони.  

6. Раввинська епоха наступила відразу після припинення діяльності гаонім. 

На зміну гаонам в єврейських громадах діаспори з’являються нові галахісти – ра-

ввини. Саме в період рішонім (перших раввинів) і відслідковується масове ство-

рення в інших державах єврейських центрів вивчення Тори. Попри антиєврейські 

настрої в Європі, галахісти створювали нові норми Галахи, коментуючи норми 

Талмуду та систематизуючи коментарі в окремі кодекси з метою підвищення дос-

тупності норм Талмуду. 

7. Другий період Раввинської епохи – ахаронім відзначився в історії розвит-

ку єврейської правової системи як такий, що передував кардинальним змінам. Ве-

лика кількість єшів, що існували в різних державах світу, плюралізм правових 

думок галахістів, створення великої маси галахічних коментарів та роз’яснень до 

Талмуду, а також відсутність єдиного координаційного органу, який би скерову-

вав напрями правотворчості галіхістів діаспори – характерні особливості періоду 

ахаронім. Розсіяний по світу єврейський народ поєднувало лише одне – знання 

Закону та бажання повернутися для відродження в Єрец-Ісраель.  

8. Новий правовий порядок XVIII-ХІХ століття став причиною кардиналь-

них змін спочатку в правовій свідомості єврейського народу, а потім і у всій пра-

вовій системі. Поширення ідей секуляризації та емансипації в Європі сприяли 



103 

 

асиміляції євреїв та поступовій ліквідації судової автономії. Внаслідок цього єв-

рейське право втратило характер «живого права», а звернення євреїв в неєврейсь-

кі судові інстанції стали поширеним явищем. Останнім поштовхом для вирішення 

ситуації, що склалася, стало зародження в Європі антисемітизму, під впливом 

яких єврейські політичні лідери прийшли до радикального рішення – повернення 

євреїв на їх історичну батьківщину та створення власної держави. Однак, зі ство-

ренням держави Ізраїль, задекларованої як єврейська, склалася парадоксальна си-

туація: вирішивши надати державі сучасної демократичної форми, єврейські полі-

тичні та правові лідери фактично відмовились від впровадження єврейської пра-

вової системи в ізраїльську. Сформована протягом тисячоліть правова система 

лише частково трансформувалась у нову державно-правову систему. 
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РОЗДІЛ 3.  

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЄВРЕЙ-

СЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 

3.1. Розуміння єврейської правової системи. Систематизація права. 

Єврейській правовій системі притаманні ознаки, які виокремлюють її з числа 

інших типів правових систем. Серед них, слід виділити дві групи: а) ознаки, які охо-

плюють зовнішні аспекти формування правової системи, пов’язані з її генезисом та 

етнічним походженням (релігійну основу, довготривалий період розвитку єврей-

ської правової системи та національний характер); б) ознаки, які характеризують 

єврейську правову систему зсередини, тобто специфічні особливості нормативної, 

інституційної та ідеологічної складових. При аналізі такої групи особливостей до 

уваги береться стиль юридичної техніки, специфіка організації публічної влади, сис-

тема джерел права, своєрідність правосвідомості тощо.  

Саме через вказані дві групи ознак проявляється оригінальність та неординар-

ність правової системи єврейського народу. В свій час Маймонід охарактеризував 

єврейську правову систему як таку, що створюється від одкровення та неперервної 

традиції [161, с. ХХХ]. Для того, щоб краще зрозуміти, що мав на увазі відомий єв-

рейський галахіст, слід детальніше розглянути особливості єврейської правової сис-

теми. 

Першими розглянемо ті особливості, які охоплюють зовнішні аспекти форму-

вання правової системи, пов’язані з її генезисом та етнічним походженням. 

1. Релігійна основа єврейської правової системи. Система правових норм, ін-

ститути, які були покликані реалізовувати такі норми, та єврейська правова свідо-

мість із самого початку були засновані на Божественному авторитеті. З цього приво-

ду Менахем Елон зазначає, що у відповідності до основ єврейської віри, джерело єв-

рейського права, як і всієї Галахи – Божественне Одкровення [11, с. 12]. Таке Одкро-

вення було вираженням Божественної волі, яка відобразилась в укладенні завіту з 

єврейським народом та створення правових норм для регулювання відносин всере-

дині суспільства.  
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Крім того, можна виділити три фактори, які протягом всієї історії існування 

єврейської правової системи вказували на її релігійний характер та взаємозв’язок з 

релігією:  

а) єдність джерел права як для релігійних, так і для інших норм, які покликані 

регулювати весь спектр суспільних відносин в єврейському суспільстві. Такими 

джерелами виступають Тора та джерела Усного Закону, в яких знаходяться відповіді 

на питання як щодо врегулювання відносин людини з Богом, так і відносин між 

людьми. Згідно єврейської правової традиції, з самого початку в Законі, який був да-

ний на Синаї, поруч із релігійними нормами («нехай не буде тобі інших богів, крім 

Мене», «не роби собі подоби ніякої, не вклоняйся і не служи їй», «не призивай 

ймення Господнє», «пам’ятай день суботній») містяться норми, які забезпечують 

дотримання правопорядку в суспільстві та регулюють відносини між його 

суб’єктами («не кради», «не вбивай», «не свідчи неправдиво» тощо.) Такий розподіл 

на норми, що врегульовують два види відносин, особливо чітко виражений у книгах 

Ваікра (Левит), Бемідбар (Числа) та Дварим (Повторення закону); 

б) єдина система правозастосування як релігійних, так і нерелігійних правових 

норм. Інститути владних повноважень, які вирішували питання релігійних відносин, 

наділялися правом розглядати справи в майнових, трудових, сімейних, кримінальних 

та інших відносинах. З часів, коли Мойсей започаткував судову систему, і до лікві-

дації судової автономії суб’єкти, уповноважені розглядати судові справі, незалежно 

від того чи це були особи зі статусом «судді» чи іншими колегіальними органами, 

вирішували справи як релігійного, так і світського характеру; 

в) релігійно-етичне підґрунтя ідеологічної складової єврейської правової сис-

теми. Правова культура та правова свідомість в єврейському суспільстві як на рівні 

особистості, так і всього суспільства характеризувалась високим ступенем усвідом-

лення цінностей єврейського права та засновувалась виключно на Божественному 

авторитеті його норм. Правова дійсність, як  свідчить єврейська правова доктрина, 

була відображена у формі правових знань, почуттів та настроїв, була результатом 

розуміння єврейським народом своєї сутності як засвідченого Завітом, боговибрано-

го та відокремленого народу. 
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Співвідношення права й релігії завжди залишалось питанням для роз-

думів і дискусій між науковцями. Відомі мислителі XVII-XVIII століть (Дж. 

Локк, І. Кант, Ш. Монтескє) наголошували на пріоритеті релігійних норм над 

нормами права. Виступаючи прибічником теорії природного права, німецький 

філософ І. Кант підкреслює, що сам Бог є засновником і творцем основного 

закону [162, с. 222]. Такі висновки основоположника німецької класичної фі-

лософії чітко відображають зміст релігійної основи єврейського права та пра-

вової системи загалом. Засновником і творцем основного закону євреїв – То-

ри, яка згідно єврейської правової традиції була подарована єврейському на-

роду на Синаї, є сам Бог. Уже згодом, по мірі розвитку єврейського суспільс-

тва, знавці Тори, мудреці, судді, досліджуючи норми Письмової Тори, тлума-

чили та інтерпретували їх, створюючи на їх основі нові галахот (норми). 

Професор Бехруз Х. Н., аналізуючи релігійний характер єврейського права, 

приходить до висновку, що іудейське єврейське право є складовою частиною іу-

даїзму [163, с. 210]. Розбіжності в думках з цього приводу викликані однією з 

особливостей єврейського права – змішування релігійних та нерелігійних 

норм в одному джерелі. Ще з періоду Синайського законодавства така особ-

ливість єврейського права мала чітко виражений характер. Письмова Тора є 

прикладом такого поєднання норм. Вона не виступає джерелом права, в яко-

му виражені виключно правові норми. Натомість, у тексті Тори, крім законів 

та постанов, містяться норми етичного, морального характеру,  історичні фак-

ти та ряд повчальних історій. Класифікація норм на рівні інститутів права ро-

зпочалася набагато пізніше.  

Таким чином, роль релігії (іудаїзму) в єврейській правовій системі не 

можна недооцінювати. Вона здійснила значний вплив окремо на нормативну, 

інституційну та ідеологічну складові, заклавши Божественним Одкровенням 

підґрунтя для формування правотворчості, правозастосування та правосвідо-

мості в єврейському суспільстві.  

2. Довготривалий період формування та розвитку єврейської правової 

системи. Протягом всієї своєї історії, яка налічує близько чотирьох тисяч років, 
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єврейська правова система не стояла на місці, увійшовши в науку як така, що має 

«тривалий» та «суперечливий характер» [41, с. 426]. З цього приводу слід відміти-

ти два основні моменти: 

а) формування та майже вся історія розвитку єврейської правової системи 

відбувалися за відсутності існування єврейської держави. Задовго до створення 

Соломоном держави, правова система була уже сформована та розвивалась як на 

нормативному, так інституційному та ідеологічному рівнях. За всю єврейську іс-

торію незалежною, самостійною єврейська держава проіснувала лише приблизно 

чотири століття, починаючи від правління Соломона, закінчуючи зруйнуванням 

вавилонянами в 586 році Храму. Однак, як до утворення держави, так і після при-

пинення її існування, єврейська правова система не припиняла свій розвиток. Не-

залежно від того, під владою Вавилонії, Персії чи Риму знаходився єврейський 

народ, він зумів протягом майже чотирьох тисячоліть забезпечити існування в су-

спільстві єврейського права та інститутів, необхідних для його реалізації, що пос-

лужило входженню в ужиток терміну «народ Тори» та «народ Суду» [17, с. 252]; 

б) унікальний характер нормативної складової правової системи, що знай-

шов своє відображення в еволюційному процесі інтерпретації першоджерела єв-

рейського права – Тори. Роз’яснюючи за допомогою правил герменевтики Пись-

мовий Закон у вигляді 613 міцвот, єврейські законовчителі, в залежності від того 

чи іншого періоду доповнювали існуючі норми новими, формуючи правовий ма-

теріал, який постійно зростав. Сформована таким чином поляризація думок з при-

воду Галахи та метoдів її рoзвитку призвела до того, що єврейське право набуло 

суперечливого характеру. Відсутність єдності в поглядах мудреців з приводу пра-

вових питань чітко виражена в Талмуді. Дуже часто читаємо, що «школа Гілеля 

говорить так:…», «школа Шамая говорить так:…» (Бехорот 5:2) [164, с. 250]. 

Дискусії стали правилом, оскільки галахісти часто дискутували між собою. Слід 

погодитись, що такий суперечливий характер єврейського права пов’язаний з його 

чисельними змінами та далеко неоднозначним тлумаченням його норм, принципів 

та положень з різноманітними доповненнями [41, с. 426]. Однак, незважаючи на 

такий плюралізм думок, у галахістів був принцип, згідно якого вони не оспорюва-
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ли думку своїх попередників, якщо в підтримку своєї точки зору не знаходили та-

кої ж позиції з їхнього числа. Прикладом такої поваги до авторитету законовчите-

лів була діяльність амораім, які не оспорювали думки танаім, якщо не можна було 

в підтвердження своєї думки привести аналогічну позицію іншого таная. 

3. Національний характер єврейської правової системи. Як уже відмічалось, 

єврейська правова система формувалася та еволюціонувала без прив’язки до дер-

жави як основного носія публічної влади. Натомість, протягом всього її розвитку 

спостерігається чітко виражений обмежений характер дії єврейського права, 

юрисдикції правозастосовних органів та специфічність правової соціалізації осо-

бистості в єврейському суспільстві. Така обмеженість є результатом так званої 

«мононаціональної» особливості єврейської правової системи. З цього приводу 

доречно наголошує раввин, професор Вальтер Гомолка, зазначаючи, що єврейсь-

кий закон не є законом держави, а законом людей: народу Ізраїля [165, p. 251]. 

Менахем Елон особливо наголошує на тому, що єврейське право є суто на-

ціональним, а його розвиток пов’язаний виключно з творчістю синів єврейського 

народу. Вчений зазначає, що єврейський народ у всіх діаспорах розглядав єврей-

ське право як свою національну гідність та основною й істотною частиною своєї 

культури [11, с. 14]. Незважаючи на те, що більшу частину своєї історії єврейсь-

кий народ знаходивсь в галуті, він продовжував існувати як нація, що постійно 

розвивала та збагачувала свої інституційні механізми, право, традиції та культуру. 

С. М. Дубнов в статті «Що таке єврейська історія?» називає єврейство «суворим 

сторожем закону», що не допускав жодних компромісів з язичництвом [166, с. 

78].  

Мононаціональний характер єврейської правової системи заснований на 

трьох принципах, якими вона пронизана. Згідно єврейської правової думки ними 

виступають: 

а) «відокремленість та вибраність єврейського народу». Така оцінка випли-

ває з того, що Ваєтханан – друга глава книги Дварім (Повторення закону) наго-

лошує: «Бо ти святий народ у Бога Всесильного: тебе вибрав Бог, Всесильний 

твій, щоб ти був Йому вибраним народом зі всіх народів, що на поверхні землі» 
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(Дварім 7:6) [53]. Крім того, в Кдошім – сьомій главі книги Ваікра (Числа) 20:24 

пише: «Я – Бог, Всесильний ваш, який виокремив вас із всіх народів» [53]. З цього 

випливає теза про надання особливого статусу єврейській нації з поміж інших на-

родів. Не можна не погодитись з думкою німецького професора юриспруденції 

Данієля Грубера, який в своїй праці «Теолог холокоста» зазначає, що євреї не 

придумали собі, що вони є Божим народом, а сам Бог постійно говорив їм про це 

[167]. Такий «привілейований» статус євреїв супроводжувався не загальним ви-

знанням його іншими народами, а знанням та розумінням норм Священного Пи-

сання – Тори;  

б) ізоляція єврейської нації від інших народів та заборона асиміляції (зокре-

ма, змішаних шлюбів). Такий принцип заснований на текстах Тори, які врегульо-

вували сімейні, а точніше шлюбні відносини. Обіцяючи євреям Обітовану землю, 

Бог наказує не пов’язуватись відносинами з іншими народами. В Ваетханан 7:2-4 

(2 глава книги Повторення закону) читаємо: «Не укладай з ними союз і не дозво-

ляй їм жити у тебе. І не споріднюйся з ними: дочки своєї не віддавай за сина його, 

і його дочки не бери за сина свого, бо він відверне сина твого від Мене, і вони 

служитимуть іншим богам». Про застереження щодо наслідків асиміляції з інши-

ми народами записано і в книзі Шмот (Вихід) 34:16: «І візьмеш ти із їхніх дочок 

жінок для синів твоїх, і стануть розпутствувати дочки їхні в служінні божествам 

своїм, і твоїх синів розбестять вони служінням божествам своїм». Принцип кров-

ної чистоти євреїв не втратив своєї актуальності з древніх часів дотепер, що відо-

бражено на загальнодержавному рівні в Ізраїлі;  

в) моноетнічний характер нормативної складової правової системи. Сфера 

дії єврейського права та юрисдикція судових органів поширювались виключно на 

суспільні відносини всередині єврейського суспільства. Таким чином, судді в єв-

рейських судових інстанціях за допомогою галахот вирішували справи, сторонами 

в яких виступали євреї. Навіть у тих державах, де права євреїв обмежувались, їм, 

як правило, надавалась можливість на основі Галахи розглядати цивільні справи. 

Марченко М. М., аналізуючи національний характер правової системи, вживає по 

відношенню до неї термін «локальний». Її нормативну складову – право, вчений 



110 

 

розглядає як право «локальне» (розповсюджується тільки на іудеїв) за своїм хара-

ктером та обмежене масштабами свого впливу (впливає переважно на відносно 

замкнутий іудейський світ) [168, с. 209].  

Національний характер єврейської правової системи відобразив тісний зв'я-

зок функціонування нормативної, інституційної та ідеологічної складових з існу-

ванням єврейського народу. Попри втрату державної незалежності, євреї зуміли 

не лише розвивати власне право та зберегти судову автономію, а й завдяки такій 

ознаці як «національна ізоляція», зберегти свою автентичність та не асимілювати-

ся з іншими націями. Однак, крім таких зовнішніх властивостей, єврейській пра-

вовій системі притаманний ряд властивостей, які відображають її внутрішню сто-

рону. Така особливість пов’язана зі специфікою нормативної, інституційної та 

ідеологічної складової. 

В свою чергу, особливість внутрішньої узгодженості єврейського права 

обумовлена складністю розвитку його систематизації. Така складність викликана, 

в першу чергу, довготривалим періодом розвитку єврейського права та своєрідні-

стю єврейської правотворчості. Загальновідомо в сучасній правовій науці, що си-

стематизація законодавства необхідна в першу чергу для його подальшого розви-

тку, а створення внутрішньої єдиної системи актів є необхідною умовою активної 

правотворчої діяльності [169, с. 56-57]. Перша спроба систематизації правового 

матеріалу, яка знайшла своє відображення в Письмовій Торі, заклала основу для 

подальшого розвитку систематизації єврейського законодавства. По мірі того, як в 

єврейському суспільстві здійснювалось формування та накопичення правових 

норм, еволюціонував і процес їхнього редакційного впорядкування та узгодження.  

Відразу слід наголосити, що відмінною рисою в єврейській системі права є 

нетрадиційне розуміння та вживання терміну «закон». На відміну від континента-

льної та англосаксонської правових систем, де під законом розуміють норматив-

но-правовий акт у системі джерел права, в єврейській правовій системі термін 

«закон» співставляють: загалом з Торою, з окремими правовими нормами в ній, в 

цілому з Галахою (правом), або з окремими галахотами (нормами права). 
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Так, Рід Дуглас, попри своє скептичне бачення єврейського закону, в тому 

числі і Усного, дотримується думки, що «закон» є широким поняттям в єврейсь-

кому праворозумінні і охоплює як Повторення Закону з Торою, так і Талмуд з 

усім об’ємом коментованого матеріалу до нього. Він зазначає, що сам Талмуд по-

родив велику кількість коментарів і роз’яснень до коментарів, які всі разом скла-

дають «іудейський закон» [39]. На особливе розуміння закону в іудейській тради-

ції наголошує і Калініна Є. В. Однак, на відміну від англійського дослідника, вона 

притримується думки, що термін «закон» вживається лише в узагальнюючому 

значенні (Тора як закон) або в строго визначеному (конкретне правило, що міс-

титься в Торі) [170, с. 313].  

В сучасній юридичній науці загальновідомо, що в єврейському розумінні 

термін «закон» включає в себе набагато більше, ніж те, що під цим словом розу-

міють в загальноприйнятому сенсі [171, с. 636]. Аналізуючи норми єврейського 

права, можна дійти висновку, що «єврейський закон» слід розглядати в широкому 

та вузькому значенні. В широкому значенні закон представляє собою Тору, яка 

займає центральне місце в системі права, та Галаху як сукупність всієї норматив-

ної частини правової системи. В вузькому значенні законом є окремі норми Тори 

чи загалом Галахи. Так, до прикладу, окремими законами є норми із книг Тори: 

закон про жертву цілопалення (Ва-ікра, 6:2-6), закон про хлібну жертву (Ва-ікра 

6:7-11), закон про прокаженного (Ва-ікра 14:2), законами вважаються й окремі 

норми, які регулюють питання чистої та нечистої їжі (Дварім 14:1-21), спадкових 

відносин (Бе-мідбар 27:8-11), злочинів проти ближнього та власності, а також пи-

тання відповідальності та відшкодування матеріальної шкоди (Шмот 21:12-37, 

22:1-3, Ваі-кра 24:15-21, Бе-мідбар 35:16, Ва-ікра 19:11-13) [53]. Що стосується 

галахот, які були виведені з Тори та створені пізніше, то вживання по відношенню 

до них терміну «закон» є загальнопоширеним явищем. Шульхан Арух, який, за 

словами професора І. Брановера, передбачає кожний крок єврея від колиски до 

старості, – також яскравий приклад цьому [172, с. 4]. Раббі Шломо Ганцфрід в 

«Кіцур Шульхан Арух» часто глави називає «законами», наприклад, закони пова-

жати вчителя, старого, ученого і когена (гл. 144), закони про шлюб (гл. 145), зако-
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ни, що стосуються авода зара (ідолопоклонства), закони про крадіжку і грабіж 

(гл.182) та інші [173]. 

 Враховуючи наведену специфіку термінології єврейського права, закон як 

джерело права не знаходить свого відображення в правовій системі, а сам термін 

вживається виключно для розуміння юридичної сили правових норм. Натомість, 

систему джерел права становлять як письмові, так і усні джерела, основними з 

яких є систематизовані акти. Їх прийнято відносити до кодексів - зведених норма-

тивно-правових акт єврейського права.  

Перш ніж досліджувати стиль викладу правових норм в єврейських норма-

тивних актах, розглянемо окремі аспекти юридичної техніки кодифікації єврейсь-

кого законодавства. Загальноприйнятим у сучасній науці є розуміння кодифікації 

як форми систематизації та виду правотворчості, спрямованих на усунення прога-

лин та розбіжностей у законодавстві, а також надання йому досконалості, систем-

ності та узгодженості. На цьому наголошує в своєму дослідженні український на-

уковець Гетьман Є. А., зазначаючи, що найбільш досконалий характер кодифіка-

ції зумовлений системністю й узгодженням нормативно-правового матеріалу 

[174, с. 9].  

Як випливає з усталеної позиції в науці, кодифікація єврейського закону – 

це діяльність, що направлена на створення об’єднаного та впорядкованого зводу 

всіх законів, який би замінив всі попередні в систематичній та вдосконаленій фо-

рмі [171, с. 636]. Однак, аналізуючи історію розвитку єврейської кодифікації, вар-

то відмітити, що рівень такої системності та узгодженості, попри всі його позити-

вні риси, не можна вважати високим. А що стосується заміни та припинення дії 

попередніх нормативних актів, то тут питання взагалі є спірним. Незважаючи на 

тривалий процес розвитку єврейського права, дозволимо собі виділити деякі спе-

цифічні риси його систематизація, які дозволяють віднести таку правотворчість та 

впорядкування правових норм до кодифікації, однак, з притаманними їй недолі-

ками. До таких слід віднести: 

1. Відсутність у системі джерел права кодифікованої конституції як нор-

мативного акту, зміст якого містить правові норми та принципи. Особливістю 
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систематизації єврейського законодавства є відсутність Конституції, яка б регла-

ментувала основи соціального, економічного та політичного життя єврейського 

суспільства. Слід відмітити, що відносно розвитку єврейського права, епоха ство-

рення подібних установчих документів у державах розпочалась зовсім недавно. 

Тому цей фактор безперечно слід враховувати, оскільки, лише з часів буржуазних 

революцій та становлення США юридичній науці став відомий такий установчий 

акт, як Конституція. 

Однак, протягом всієї історії розвитку єврейського суспільства та Галахи 

своєрідну роль такого основного кодифікованого закону виконувала Тора. Вона 

виступала єдиним писаним актом, що займав центральне та ключове місце в пра-

вовому житті суспільства, оскільки визначав засади суспільного, державного ла-

ду, а також права та свободи членів єврейського суспільства. Раввін, професор 

Лакшин О. М., описуючи в своїй статті свято Шавуот, називає його Днем Єврей-

ської Конституції [175]. Така думка не є новою в колах єврейських правознавців. 

За словами професора М. А. Шнейдера, прихильником того, що Тора виконує 

роль Конституції в єврейському суспільстві, є і сам Моше бен Маймон [176, с.24]. 

Однак, з іншого боку, структура та зміст Тори не підпадають під ознаки консти-

туції як основного закону в сучасному її розумінні, а значна частина правових 

норм є застарілими та такими, що в силу історичного розвитку втратили свою ак-

туальність. Крім самої структури тексту, відмінністю є й те, що Тора містить не 

лише норми права, а й інші норми, принципи, історичні події та факти, що дають 

підстави вважати Тору не лише джерелом права. 

В юридичній науці існують й інші думки щодо проблеми конституціоналіз-

му в єврейському суспільстві, яка є досить новою та невідомою до цього часу в 

єврействі. Так, наприклад, існує думка, що єврейською конституцією слід вважати 

написану відомим галахістом Маймонідом «Книгу заповідей». Веніамін Ванніков, 

описуючи у вступі значення даної книги, зазначає: «Книга заповідей» представляє 

собою конституцію, якій передує теоретична обґрунтованість у рамках філософії 

єврейського права. Такий підхід робить цю працю унікальною на тлі інших зраз-

ків жанру; в деякій мірі цю найбільшу працю, присвячену виключно питанням 
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єврейського права, можна назвати «найбільш оригінальною та сміливою серед 

праць Рамбама» [125, с. 41]. Слід відмітити, що така думка заслуговує на увагу, 

оскільки «Книга заповідей» дійсно виступає нормативною основою Тори, вира-

жену в 613 заповідях, які відокремлені від історичних подій та розповідей. Таким 

чином, Маймонід здійснив своєрідне розділення Тори, виокремивши в своїй праці 

виключно заповіді, тобто норми-повеління та норми-заборони.  

Існує і інший підхід до розуміння єврейської Конституції. На думку канди-

дата юридичних наук Баренбойма П. Д., найдавніша із відомих світу писаних кон-

ституцій була складена суддею Самуїлом 3000 років тому назад [177, с. 35]. Вче-

ний ідею першої в світі єврейської Конституції засновує на 25-му вірші 10 глави І 

Шемуєйл: «І виклав Шмуєйл народу звичаї царства, і записав до книги, і поклав 

перед Господом». При цьому наголошується на тому, що книга, написана Самуї-

лом є першим конституційним актом, який обмежив права царя перед суспільст-

вом і людиною, а не як про сучасний текст, складений за правилами загально-

прийнятої юридичної техніки [177, с. 36]. 

Аналізуючи генезис правової системи в єврейському суспільстві та внутрі-

шні особливості її нормативної частини, варто погодитись, що Тору слід розгля-

дати як Конституцію в широкому розумінні. На підтвердження цієї позиції наво-

дяться наступні аргументи: 1) в Торі встановлено форму правління; 2) вказаний 

порядок формування органів влади, їх повноваження і статус; 3) згадується прин-

цип поділу влади; 4) перечислюються права народу, особисті та політичні, в тому 

числі, участь народу в управлінні державою; 5) декларується рівність перед Зако-

ном; 6) верховенство Божественного Закону (Тори) над усіма людськими закона-

ми [170, с. 185]. 

 Майже всі основоположні принципи і норми, які бралися за основу при 

складанні конституцій кінця епохи Середньовіччя та Нового часу, уже за 3000 ро-

ків до цього були закладені в Основному Законі єврейського народу. Незважаючи 

на невідповідність змісту та структури Тори сучасному розумінню поняття «Кон-

ституція», все ж беззаперечним залишаються два факти: 1) абсолютний авторитет 

її норм у системі норм права протягом всієї історії розвитку єврейського права; 2) 
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вона є основою, якою визначено та на якій протягом тисячоліть будувались осно-

вні засади суспільного та державного ладу в єврейському суспільстві.  

2. Суперечливий характер єврейського права. Єдність правових норм зав-

жди виступала основним фактором посилення стабільності законодавства, однак, 

це не стосується Галахи. Оскільки майже вся система єврейського права побудо-

вана на інтерпретації спочатку норм Тори, а згодом Талмуду, єврейські правозна-

вці часто розходились у поглядах з приводу розуміння тієї чи іншої норми. Серед 

значної кількості правових збірників, прийнятих у різні періоди галахістами різ-

них держав, така розбіжність є загальнопоширеним явищем. Найяскравішим при-

кладом є суперечливі вчення шкіл Гілеля та Шамая або розбіжності в поглядах 

фарисеїв та садукеїв. Крім того, як в самому Талмуді, так і серед значної кількості 

систематизованих актів, не було єдиної позиції щодо того, думку котрого з муд-

реців слід застосовувати як норму. Враховуючи це, можна з розумінням віднес-

тись до критики Талмуду з приводу того, що слідувати тому чи іншому погляду, 

погоджуватись з р. Акібою чи р. Іохананом, з р. Гілелем чи Шамаєм, - залежить 

виключно від настрою самого читача. Сам Талмуд не визначає цього настрою 

[178, с. 21].  

3. Єврейське законодавство виступає системою виключно доповнень до 

норм Тори. В зв’язку з цим єврейськими законодавцями була упущена важлива 

складова процесу кодифікації, за якої із прийняттям нового кодифікованого акту 

припиняють свою дію застарілі норми права та вступають у дію новоприйняті. 

Про таку властивість кодифікації, коли «старі закони заміняються новими», від-

значає Чашин О. М. Наводячи всі плюси кодифікації, вчений особливо наголошує 

на тому, що лише за кодифікації досягається можливість відокремити діючі зако-

ни від законів, що втратили свою силу, а якщо навіть значна частина норм істори-

чно запозичена з попереднього закону, то все ж такий кодекс буде виступати но-

вим законом [179, с. 13]. Однак, такий підхід до кодифікації як форми правотвор-

чості, не властивий для єврейського права. Прийнята галахістами низка система-

тизованих актів виступала так званою системою доповнень та інтерпретацій до 

правових норм Тори, за якої не скасовувалися попередні нормативно-правові ак-
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ти. Як наслідок, у накопиченому тисячоліттями правовому матеріалі сформувався 

недолік, про який відомо сучасній правовій науці: працю єврейських кодифікато-

рів усіх часів ускладнювало те, що в Галасі не встановлено принципу, згідно яко-

го з канонізацією закону відміняється раніше діюче правило, що суперечить йому 

[180]. Така специфіка кодифікації єврейського законодавства призвела до того, 

що систему джерел права складає велика кількість систематизованих актів, 

прийнятих в різні періоди єврейської історії. Всі вони є діючими, однак, значна 

частина їхніх норм дублюється, деякі суперечать між собою, а інші взагалі втра-

тили актуальність в силу історичних подій, суспільного розвитку тощо. 

4. Змістовно єврейські систематизовані акти не асоціюються виключно з 

правом. Зміст та структура більшості кодифікованих актів єврейського права на-

ділені особливостями, які невластиві як для кодексів континентального, так і за-

гального права. Так, до прикладу, найпоширеніший кодифікований акт єврейсько-

го права – Талмуд, який разом із Галахою він включає в себе Аггаду, з Мішною – 

Гемару, які є його невід’ємними складовими. Письмова Тора теж не є винятком. 

Виступаючи основним джерелом єврейського права, її зміст не обмежується ви-

ключно нормами права, натомість вона пронизана історичними подіями, ідеями, 

які не входять до поняття «право». Таким чином, зміст кодифікованих джерел 

права складають не лише норми права, а й різні доповнення, коментарі, повчальні 

історії, притчі, дуже часто не лише нормативного, а й морального, філософського 

чи іншого спрямування. Попри бажання законотворців зробити єврейське право 

більш зрозумілим, така особливість його кодифікації як форми правотворчості, 

через великий масив інформації не зробила його зручним у користуванні та дос-

тупним для кожного єврея.  

5. Єврейському праву властива загальна кодифікація, в результаті якої 

створювалися зведені кодифіковані акти з поділом на окремі галузі права. Відсу-

тність галузевої та спеціальної (інституційної) кодифікації призвела до того, що 

серед єврейських кодифікованих актів майже не зустрічається таких, які би скла-

дали норми лише в межах певної галузі чи інституту. Натомість, протягом всього 

розвитку єврейського права спостерігається створення кодексів, які об’єднують в 
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собі норми, що регулюють різні групи суспільних відносин як за галузевим, так і 

інституційним поділом. Слід відмітити, що такий поділ правових норм в єврейсь-

кому законодавстві відбувався не відразу, а лише зі створенням Мішни. В Торі 

подібний поділ норм на певні групи відсутній. Структури нормативно-правових 

актів загальної кодифікації, які були укладені після Тори, мають спільні ознаки. 

Кодекси, як правило, за галузевим чи інституційним критерієм поділяються на 

розділи, книги чи трактати. Останні, в свою чергу, також розділені на окремі гру-

пи правових норм, які регулюють однорідні суспільні відносини. Так, до прикла-

ду, одна із чотирнадцяти книг «Мішне Тора» «Жінки» поділяється на окремі гру-

пи правових норм: закони шлюбу, закони розлучень, закони левіратних шлюбів та 

розлучень, закони про заручених дівчат, закони про підозри в невірності. Однак, 

якщо говорити уже про більш пізні кодекси, як наприклад відомий «Кіццур 

Шульхан Арух», то в ньому поділ на галузі та інститути відсутній. Структуру 

всього кодексу утворюють виключно глави, яких всього налічується 221 та які 

відрізняються між собою за предметом правового впливу.  

6. Низький рівень впорядкування на галузевому чи інституційному рівні 

норм права, які би визначали правовий статус органів влади в єврейському суспі-

льстві та регламентували їх діяльність. До створення Талмуду джерелом, на ос-

нові якого будувалась система влади та управління в єврейському народі, була 

Тора. З появою Талмуду така роль відведена нормам із трактату Санхедрин, який 

без чіткого поділу на окремі інститути, був присвячений питанням юрисдикції 

Синедріону, окремим питанням органів законодавчої та виконавчої влади, статусу 

царя та первосвященика. В Мішне Тора остання книга «Судді» також вміщає в 

себе закони про Синедріон та про царя. Однак, враховуючи довголітню історію 

єврейського народу, очевидним є те, що така група правових норм не охоплює 

коло всіх уповноважених суб’єктів, наділених повноваженнями в сфері законода-

вчої, виконавчої та судової влади. 

Кодифікація будь-якого законодавства має на меті посилення його стабіль-

ності, усунення протиріч та забезпечення зручності у користуванні. До такої мети 

прагнули і єврейські кодифікатори, створюючи нові систематизовані акти та впо-
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рядковуючи накопичений протягом тисячоліть правовий матеріал. Проте, низка 

розглянутих нами особливостей кодифікації єврейського законодавства, на пер-

ший погляд, дає підстави робити висновки про низький рівень такої систематиза-

ції, підтвердженням чого є значна кількість у кодифікованих актах застарілих 

норм, неузгодженостей та відсутність чіткого поділу на галузі та інститути. Од-

нак, якщо для європейської (континентальної) правової системи такий стиль сис-

тематизації законів видається незрозумілим та сповнений недоліків, для єврейсь-

ких правознавців він є абсолютно прийнятним. 

Юридична техніка. Щось подібне спостерігається і під час дослідження 

внутрішньої структури систематизованих актів. Специфічний та «чужий» для єв-

ропейської правової свідомості спосіб викладу правових норм наштовхує, на пе-

рший погляд, на критику творців єврейського права. Правові приписи, які міс-

тяться в талмудистській літературі, не мають всіх ознак того, що вважається "но-

рмами права". Так, професор Казаннік А. І. робить наголос на тому, що за ступе-

нем своєї визначеності, рівню лінгвістичної техніки, категоричності приписів або 

заборон і засобів їх забезпечення вони лише нагадують правові норми [181, с. 97]. 

Однак, у процесі подальшого дослідження єврейських законів, стає зрозумілим, 

що це не недоліки, а притаманний єврейській правотворчості стиль викладу пра-

вових норм. Він представлений через наступні особливості: 

1. Як правило, казуїстичний спосіб викладу правових норм. Система норм 

єврейського права сформована таким чином, що правові норми викладені у ви-

гляді конкретних правил поведінки, які передбачають регулювання окремих, чіт-

ко визначених суспільних відносини. Наприклад, трактат Незикін (Збитки) Вави-

лонського Талмуду детально описує конкретні життєві випадки, за яких відшко-

довується завдана майнова шкода і в яких розмірах. Приведемо один із таких ви-

падківв Бава Камма 3:6: «Двоє проходять громадське місце, при чому один бі-

жить, а другий йде, або обидва біжать: якщо вони один одному завдали шкоди, то 

ніхто з них не відповідає» [79, с. 16]. Тосефта відразу цю норму пояснює, опира-

ючись на коментарі танаім, які зазначають, що людина, яка біжить, несе відпові-

дальність, оскільки переміщується незвичайним способом. Однак, якщо це ста-
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лось під вечір у п’ятницю – то не несе відповідальності [79, c. 16]. Таким чином, 

переважна більшість норм єврейського права представляє казуїстичний підхід у 

вирішенні правових питань. В свою чергу, це залишило слід у судовій практиці, 

оскільки проаналізувавши кожний конкретний випадок, єврейські правознавці та 

судді аналізували певну проблему та робили висновки про предмет спору в на-

прямку від «окремого до загального». Саме таким шляхом формувалась основа 

для прийняття нових рішень в галузі Галахи, свідченням чого є «Шеелот у Тшу-

вот». 

2. Структура правових норм виражена в поділі на гіпотезу, диспозицію та 

санкцію, однак, тричленна структура в нормах присутня дуже рідко. Варто від-

мітити, що структура норм єврейського права залежить від двох основних факто-

рів: джерела, в якому вони містяться, а також до якої групи правових норм за пре-

дметом правового регулювання належать. 

Якщо розглядати перший фактор, то очевидною є різниця між структурою 

норм Тори та наступними за нею кодифікованими актами. Враховуючи імперати-

вність норм Тори, більшість із них сформульовані в наказовому способі та містять 

лише диспозицію. Так у книзі Ва-ікра (Числа) читаємо: «Не гноби ближнього тво-

го, і не грабуй, не затримуй у себе на ніч заробітку найманця твого до ранку (гла-

ва Кдошім 19:13), «Не крадіть, не заперечуйте істину і не обманюйте один одно-

го» (глава Кдошім 19:11) [53]. Цікаво, що санкція за таку дію, тобто крадіжку, пе-

редбачена уже в іншій книзі Тори – Шмот (Вихід), де разом з певною умовою (гі-

потезою) вона формує нову норму: «Якщо вкраде хто-небудь бика, вівцю і заріже 

чи продасть їх, то вартість п’яти биків заплатить за бика і вартість чотирьох овець 

за вівцю» (глава Мішпатім 21:37), а «Якщо знайдеться в руках його вкрадене – 

бик, осел чи вівця – живими, нехай заплатить вдвоє» (глава Мішпатім 22:3). Од-

нак, є й такі, що містять гіпотезу й диспозицію: «Якщо зустрінеш ти заблудшого 

вола чи осла, що належить ворогу твоєму, ти повинен повернути його хазяїну» 

(глава Мішпатім 23:4). Зустрічається певна кількість і таких правових норм, які 

вміщають диспозицію та санкцію: «Людина, яка забере життя іншої людини, буде 

вбита, а якщо хто-небудь вб’є тварину, повинен заплатити за неї: тварину за тва-
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рину» (глава Ємор 24:17,18). Однак, якщо порівнювати норму Тори з нормою 

Мішни, то варто відмітити, що остання є похідною від норми Тори та такою, що 

пояснює її. Для прикладу візьмемо мішни з трактату Бава Камма, які пояснюють 

та розширяють норму з Шмот (Вихід) про крадіжку та компенсацію за неї. Так, 

ч.4 глави VII визначає умови та обставини, за яких за крадіжку платиться в по-

двійному розмірі, а не в чотирьох чи п’ятикратному: «Якщо тварину вкрали або 

зарізали в суботу, або украли та зарізали для ідолослужіння, або украдено у свого 

батька і батько помер, а після цього зарізали і продали» [79, с. 48]. Наведена міш-

на в своїй структурі містить гіпотезу, диспозицію та санкцію. В єврейському праві 

таких норм є невелика кількість, у Талмуді вони представлені в розділі Незикін 

(збитки). Однак, більшість норм Талмуду, чи то з розділу Зраім, чи з розділу Мо-

єд, чи з Нашім, містять у собі диспозиції, тобто певні правила поведінки, часто 

доповнені гіпотезами, які необхідно виконувати. 

3. Системні зв’язки нормативно-правових актів та окремих їх норм пред-

ставлені переважно за допомогою двох засобів: відтворення та відсилання. Відт-

ворення, тобто буквальне посилання та цитування певних відомих раніше норм 

особливого, авторитетного значення, є загальноприйнятим для єврейського права. 

Найчастіше таке посилання в Галасі зустрічається на норми Тори як основополо-

жного та такого, що має вищу юридичну силу, джерела права. Таке відтворення є 

передбачуваним, оскільки норми Тори першими підлягали інтерпретації та на їх 

основі побудована вся система права. Наприклад, Рамбам у своїй «Книзі запові-

дей», описуючи кожну із 613 міцвот, цитує норми Тори, оскільки саме Тора є пре-

дметом його дослідження. Однак, відтворення раніше відомих йому норм права 

не обмежується виключно Торою, він також цитує вислови Талмуду та галахічний 

мідраш. У першій же заповіді-повелінню вірити в Бога, Маймонід посилається на 

Шмот (Вихід) 20:2, де сказано: «Я – Господь, Бог твій» та трактат Талмуду Макот, 

де сказано: «613 заповідей було дано Моше на горі Синай» [125, с. 155]. 

Сам Талмуд також масово сповнений цитуванням та посиланням як на нор-

ми Тори, так і мудреців. У ч.5 глави ІХ трактату Брахот читаємо: «Людина повин-

на читати славослів’я над нещастям так, як читає його над щастям, бо сказано: 
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«Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм і всією душею твоєю, і всіма силами 

твоїми». Цитата наведена з книги Дварім (глава Ваєтханан 6:5). Далі Мішна пояс-

нює як любити всім серцем, душею і силою, наголошуючи: «Всіма силами твої-

ми» означає «якою би мірою Він не міряв тебе (щастям чи нещастям), дякуй Йому 

безкінечно» [182, с. 35]. Приводяться часто в Талмуді буквальне текстуальне відт-

ворення поглядів авторитетних серед правознавців шкіл Шамая та Гілеля, а також 

думок окремих галахістів. Наприклад, з приводу того чи можна запалювати в свя-

то світильне масло, «р. Ізмаїл говорить: із поваги до суботи не можна палити «іт-

рана», а р. Тарфонь говорить: на освітлення допускається лише оливкове масло» 

[183, с. 19].  

 Крім відтворення раніше відомих норм права чи думок авторитетних право-

знавців, єврейському праву властиве і відсилання до норм, викладених в інших 

нормативних актах чи окремих розділах того ж самого акту, які конкретизують, 

доповнюють чи розвивають правову позицію з певного питання. Таке відсилання 

в Талмуді часто робиться для того, щоб порівняти окремі норми різних трактатів, 

або, щоб конкретизувати чи підкреслити певну інформацію. Так, норма Тосефти 

[10,9] глави ІХ трактату Бава Камма [79, с. 65], де при відшкодуванні шкоди за-

вданої поваром, враховуються інтереси гостей, робить посилання на норму Тосе-

фти [4,9] глави VI трактату Брахот [182, с. 22], в якій дублюється думка р. Симона 

бен Гамаліїла.  

Інший приклад можна навести з Мішни: ч.1 глави 3 трактату Сангедрин, 

описуючи склад суду, який розглядає майнові спори, робить посилання на ч.1 

глави 1 цього ж трактату [79, с. 248]. Ще один яскравий приклад, який підкреслює 

зв'язок між нормами в межах одного нормативного-правового акта, приведемо з 

«Кіцур Шульхан Арух». Так, п.28 глави 98 (Закони, які стосуються свята Йом-

тов) звучить «правила миття посуди для свята такі ж як для суботи», посилаючись 

на п.26 глави 80 (деякі роботи, якими не слід займатись у Суботу) [173, с. 309]. 

Однак, в Галасі є випадки, де певна норма кодексу робить посилання на норми з 

іншого джерела, які більш детально розкривають її зміст. Якщо взяти «Книгу за-

повідей», то тут Моше бен Маймон, називаючи конкретну міцву, не зупиняється 
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на детальному її аналізі, а відсилає до конкретних глав чи трактатів Талмуду, в 

якому закони цієї міцви деталізовані. Заповідь-заборону 269 - «ігнорувати знахід-

ку» кодифікатор відсилає до другої глави трактату Бава Меціа [125, с.558], а запо-

відь-заборону 223 - «збирати плоди дерева в сьомий рік» відсилає до трактату 

Швііт [125, с. 526].  

Отже, особливий стиль юридичної техніки єврейського права знайшов своє 

відображення як в систематизації єврейського законодавства, так і в структурі та 

особливому способі викладу правових норм. В свою чергу, такий казуїстичний 

спосіб викладу правових норм, змістовна специфіка тексту єврейських законів, 

яка часто переплітається з різного роду історіями та змодельованими ситуаціями, 

а також значна кількість текстуального відтворення правового матеріалу та відси-

лань до інших правових норм не дала можливості нормотворчій техніці в єврей-

ському праві виконувати основну її функцію - забезпечувати стислість, точність 

та несуперечність норм правових актів. 

 

3.2. Базові принципи єврейської правової системи та її ідеологічна 

складова 

Передовсім слід зазначити, що враховуючи тисячолітню історію формуван-

ня єврейського права та державотворення, питання єврейської правової системи (в 

тому числі інституційної та ідеологічної складових) є досить широким. Однак, 

незважаючи на те, що на кожному етапі її розвитку відбувалися деякі зміни в са-

мому механізмі здійснення публічної влади, основні принципи її здійснення та 

формування залишалися практично незмінними. Для уникнення неоднозначності 

з приводу незмінності основних принципів здійснення влади слід відзначити, що 

згідно єврейської правової традиції та норм Тори, яка заклала основу формування 

публічної влади, всі подальші щодо її здійснення дії є похідними та такими, що не 

повинні суперечити основоположним принципам Божественного одкровення.  

Особлива роль в формуванні інституційної складової єврейської правової 

системи належить посередництву Мойсея. На думку Мандельштама Л. І., Мойсей 

вперше поставив на чолі своєї держави право, наказуючи нащадкам, як окрема 
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особистість повинна поважати державу, так і остання повинна поважати окрему 

особистість [184, с. 109]. У своєму дослідженні «Біблійна держава» він аргумен-

тує свої міркування тим, що Мойсей зауважував, що індивідуальна незалежність 

громадян представляє найкращу гарантію для збереження правлячої влади, оскі-

льки, свобода і право є найбільшими благами людини, і кожний буде стояти жит-

тям і власністю за того правителя, який йому охороняє першу і зберігає останню 

[184, с. 109]. Аналізуючи норми Тори, можна припустити, що організація тогоча-

сної державної влади мала форму з ознаками правової держави. Не менш важли-

вим є те, що з часів Мойсея уже був започаткований принцип поділу єдиної за 

своєю природою публічної влади, який, враховуючи специфіку єврейської право-

вої системи, нерозривно пов’язаний з принципом Божественного управління. Такі 

два принципи організації публічної влади відслідковується практично протягом 

всього єврейського державотворення.  

Принцип Божественного управління в єврейській правовій системі був за-

кладений ще з періоду Синайського законодавства. Стародавньому єврейському 

суспільству не були відомими принципи народовладдя та народного суверенітету, 

згідно яких носієм верховної влади є народ. Натомість, прерогатива верховенства 

влади була в єдиного її носія та суверена – Бога. Такий принцип закріплений в 33 

главі книги пророка Ісаї (Йешайа 33:22): «Господь – суддя наш, Господь – зако-

нодавець наш, Господь – цар наш» [66]. Незважаючи на те, що слова пророка Ісаї 

були сказані уже після того, як повноваження в сфері виконавчої, законодавчої та 

судової влади були делеговані окремим суб’єктам владних повноважень, вони не-

сли настанову для того, щоб єврейський народ не забував Хто стоїть на чолі уста-

новчої влади. Теократична форма правління, на чолі якої стояв сам Господь, бере 

початок з моменту відокремлення єврейського народу від інших народів. Розгля-

немо кожну з вищенаведених сфер, в яких принцип Божественного управління 

знайшов своє повне відображення. 

1. Як випливає з іудейської доктрини, повноваження Бога як судді виражені 

через встановлення Ним системи єврейського судоустрою та основних її принци-

пів: рівності всіх перед законом та судом (Ва-ікра (Левит) 19:15) [53], незалежно-
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сті, заборони підкупу та хабара (Шмот (Вихід) 23:8), об’єктивності та справедли-

вості (Дварім (Повторення закону) 16:18-20, Ва-ікра (Левит) 19:35-37). Тора наво-

дить приклади, коли сам Бог виступав як вища судова інстанція. Як правило, це 

були складні справи, однією з яких згадується спадкова справа дочок Цлафхада. В 

книзі Бе-мідбар (Числа) читаємо, що «Мойсей приніс справу їх перед Богом» 

(глава Пінхас 27:5). Крім того читаємо, що під час вирішення судових справ «на-

род приходив до Мойсея питати волі Всесильного» (Шмот (Вихід) 18:15). Про ав-

торитет, на якому трималася судова система, підкреслюється в трактаті Піркей 

Авот 4:8 раббі Ішмаєлем: «Не суди один, бо тільки Єдиний судить Один» [79, с. 

466]. Застереження щодо справедливості та рівності в суді згадується ще одним 

галахістом у трактаті Санхедрин [1, 9]: «Нехай судді знають, Кого вони судять і 

перед Ким вони судять і Хто з ними судить…бо сказано: «Нехай постануть обидві 

ці людини, у яких спір, перед Господом» [185, с. 229]. Таким чином, Божественне 

керівництво та управління судовою системою було загальновідомим та беззапе-

речним явищем в єврейському суспільстві. Незважаючи на те, що повноваження 

судової влади були делеговані окремим особам та органам, її авторитет підтриму-

вався тим, що згідно іудейської доктрини сам Господь стояв на чолі всієї системи 

судочинства. 

2. В законодавчій сфері Божественний принцип, в першу чергу, виражався 

через надання Богом народу Закону, який забезпечував правопорядок всередині 

єврейського суспільства. Основа такого Закону була написана особисто Богом, як 

сказано в Торі: «І об’явив Він вам союз Свій, який повелів вам виконувати, Десять 

Заповідей, і написав їх на двох кам’яних скрижалях» (Дварім (Повторення закону) 

4:13). Решта норм Тори була передана Мойсею усно, які він самостійно відобра-

зив у письмовій формі. Мішна 1 глави 1 Піркей Авот наголошує, що Моше отри-

мав Тору на Синаї [79, с. 452]. Таким чином, як ми уже наголошували раніше, 

Мойсей виступав лише в ролі посередника між Законодавцем та народом. Божес-

твенна цінність Основного Закону Тори знайшла своє вираження у відомому для 

єврейських галахістів вислові «Тора з небес», який полягає в тому, що Тора була 

дарована з небес, а її автором є сам Господь. З цього приводу Іцхак Тверський на-
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голошує, що вся Тора, яка у нас є сьогодні - це та сама Тора, яка була дана Моше, 

і вся вона від Бога [186, с. 255]. Так була закладена основа для подальшої правот-

ворчості єврейських правознавців, норми яких мали похідний характер та базува-

лись на першоджерелі. 

3. Крім того, цей принцип знайшов своє підтвердження і в сфері організації 

влади глави держави, зокрема, царських повноважень: «І станете ви Мені царст-

вом священиків та народом святим» (Шмот (Вихід) 19:6) [53]. Однією з особливо-

стей єврейського народу було те, що тривалий час, незважаючи на розподіл між 

окремими суб’єктами управлінських функцій, посада царя в народі була відсут-

ньою. Такі повноваження виконував Бог через посередників-пророків. Коли ізра-

їльські старійшини прийшли до Самуїла з вимогою постановити над ними царя, 

як в інших народів, це було переломним моментом в управлінні єврейським наро-

дом. Результат такої вимоги описаний в 8 главі І Шемуєйл: «І сказав Господь 

Шемуєйлу: послухай голосу народу у всьому, що вони тобі скажуть, бо не тебе 

відкинули вони, а Мене відкинули від царювання над ними» (8:7) [66]. Такий по-

ворот подій, коли влада Божественного царя делегувалась земному царю, перед-

бачений був ще за часів Мойсея в Законі: «Коли прийдеш ти в країну, яку Бог, 

Всесильний твій, дає тобі, і заволодієш нею, і поселишся в ній, і скажеш: «Поста-

влю я над собою царя, подібно всім народам, що навколо мене» - то постав над 

собою царя, якого вибере Бог, Всесильний твій» (Шофтім (Повторення закону) 

17:14-15). Дана норма Закону право призначати царя надавала виключно Богу, 

який залишав за собою і право контролю за його діяльності. Крім того, слід зазна-

чити, що делегована влада царя не була необмеженою. Насамперед, вона була об-

межена Законом, який цар повинен був добре знати і виконувати. В книзі Дварім 

містяться норми, які зобов’язують царя до знання та виконання Тори: «А коли 

зійде він на престол царства свого, нехай спише собі книгу вчення цього з тою, 

що у когенів, левитів. І нехай буде вона при ньому, і нехай читає він її всі дні 

життя свого, щоб привчився він боятися Бога, Всесильного свого, і виконувати всі 

слова вчення цього і постанови ці, щоб виконувати їх (Дварім (Повторення закону 

17:18-19). Законодавець встановив ряд вимог до кандидатури на посаду царя та 
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ряд обмежень, які повинні були сприяти справедливому управлінню народом. Цар 

повинен був бути прикладом для народу у виконанні Закону. З цього приводу Ло-

пухін А. П. підкреслює, що згідно принципу теократії, царем в Ізраїльському на-

роді є сам Господь, тому вся влада народу, а відповідно і царя, є лише «органи Іє-

гови», його намісники [187, с. 248]. 

Розподіл влади. Розглянута нами вище норма з книги Ісаї, окрім визначення 

джерела влади в єврейському народі, дає підстави робити висновки й щодо розпо-

ділу влади. І хоч для сучасної науки теорія поділу державної влади на гілки була 

запропонована Джоном Локком [188] та Шарль-Луї де Монтескє [189] на основі 

вчень Аристотеля, єврейському праву вона відома набагато раніше. До закріплен-

ня такої теорії в Конституції США 1787 р., Декларації прав людини та громадя-

нина 1789 р., Конституції Франції 1791 р., основні її ідеї були відображені спершу 

в Торі та Танасі (Священному писанні), а згодом і в Талмуді. Відтак, уже в пер-

шоджерелах єврейського права, чітко відображалися два взаємопов’язані принци-

пи – Божественного управління та поділу влади, що поєднували в собі елементи 

теократії з демократією. 

Слід відмітити, що враховуючи довготривалий шлях, яким йшов єврейський 

народ до формування власної держави, організація публічної влади часів Мойсея 

та талмудистського чи постталмудистського періодів помітно відрізняється. Виді-

ляються два етапи формування єврейських уявлень про розподіл влади. Перший 

етап відповідає розвитку ідеї теократії. Остання передбачала зосередження зако-

нодавчої влади в руках Всевишнього і делегувала Ним управлінські та судові фу-

нкції земній владі. Другий етап можна співставити з посиленням впливу правоз-

навців і розповсюдженням впливу Усної Тори. Відзначається, що саме в цей про-

міжок часу спостерігається поділ державної (земної) влади на законодавчу, вико-

навчу і судову, проте, навіть в цьому випадку, єдиним джерелом судових, законо-

давчих та виконавчих повноважень є Всевишній [170, с. 188]. Наведена періоди-

зація формування розподілу влади в єврейській політико-правовій думці є такою, 

що заслуговує на увагу. Однак, ми не можемо брати її за основу при дослідженні 

поділу влади за окремими періодами з декількох причин. По-перше, наведені пе-
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ріоди нечітко розмежовані, внаслідок чого неможливо зрозуміти з якого моменту 

пропонується виокремити перший період від періоду «впливу правознавців та 

розповсюдження Усної Тори»: з початку діяльності Ездри та Неємії чи з початку 

формування Талмуду. По-друге, поділ на гілки влади був започаткований уже в 

період Синайського законодавства, де в Законі були задекларовані повноваження 

та статус органів законодавчої, судової та виконавчої гілок влади. І хоч інститут 

виконавчої влади в особі царя знайшов своє відображення згодом, все ж Законом 

така гілка влади була передбачена.  

У зв'язку з наведеним, варто зауважити також, що, незважаючи на те, який 

орган владних повноважень виконував функції законодавчої, виконавчої чи судо-

вої гілок влади в конкретний період єврейської історії, його сфера компетенції не 

повинна була виходити за рамки тієї, яка була встановлена для нього первинно та 

закріплена в Торі. 

Крім того, якщо враховувати всю єврейську історію, то очевидним є те, що 

інститути владних повноважень не були постійними та, хоч і не часто, проте змі-

нювались. До прикладу посада царя існувала зовсім невеликий період - лише до 

падіння Юдейського царства, а Синедріон визнавався римською владою до скасу-

вання в 425 році посади насі. Однак, незважаючи на те, що за певних умов такі 

органи та посади ліквідовувались, їхні функції виконували одноособово чи коле-

гіально інші суб’єкти. Так, після того як Синедріон втратив свою владу та вплив, 

правотворчість перейшла до рук окремих галахістів, зусилля яких були направле-

ні на широку систематизацію накопиченого правового матеріалу, або до колегіа-

льних органів – єшів. Останні, в залежності від правопорядку держави, в якій зна-

ходились, дозволяли собі навіть називатись Великим Синедріоном, поєднуючи в 

собі як законотворчі так і судові функції. 

Тому, досліджуючи питання публічної влади в єврейському суспільстві, зу-

пинимось на окремих ознаках, які дають загальну характеристику щодо її поділу 

на три основні гілки. Відразу зазначимо, що під час розгляду таких особливостей 

за основу взято норми Тори, Талмуду та книги «Судді» відомої праці Маймоніда – 

Мішне тора, в яких найбільш повно та доступно відображена інституційна скла-
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дова єврейської правової системи. І хоча зміст їхніх норм не дає характеристику 

всіх інститутів владних повноважень, які мали місце в єврейської історії, на їх ос-

нові можна побачити загальну картину принципу розподілу єврейської влади. Ро-

зглянемо основні з них: 

1. Задекларовані в Основному Законі повноваження законодавчої, виконав-

чої та судової гілок влади, в залежності від того чи іншого періоду, як випливає з 

іудейської доктрини, були делеговані Богом окремим суб’єктам владних повно-

важень. Виступаючи втіленням установчої влади, Бог наказував: «Іди, збери ста-

рших ізраїлевих» (Шмот (Вихід) 3:16) [53], «Візьміть собі мужів мудрих, і розум-

них, і знаних вашим племенам, і поставлю Я їх на чолі вас» (Дварім (Повторення 

закону) 1:13), «Постав над собою царя, якого обере Бог, Всесильний твій» (Дварім 

(Повторення закону) 17:15), «Суддів та урядників настанови собі у всіх містах 

твоїх, яких Бог, Всесильний твій, дає тобі для колін твоїх, щоб судили вони народ 

судом праведним» (Дварім (Повтрення закону) 16:18). Незважаючи на те, що 

управлінські та судові функції були делеговані окремим суб’єктам, суб’єкта, який 

би був наділений законодавчими функціями, не було. Єдиним Законодавцем як 

Письмового, так і Усного Закону, залишався Бог. Лише з періоду діяльності Єзри 

та софрім, які почали виводити нові тексти з Священного Писання, можна вважа-

ти, що такі повноваження були передані до сфери компетенції окремих осіб - зна-

вців закону. Враховуючи конкретний історичний період, в єврейському суспільст-

ві делеговані повноваження законодавчої, виконавчої та судової гілок влади здій-

снювались царями, пророками, первосвящениками, єксилархами, синедріоном, 

герусією, бейт-діном тощо.  

2. Відсутність чіткого розподілу повноважень між гілками влади. Така осо-

бливість організації публічної влади спостерігається протягом всього єврейського 

державотворення. Органи виконавчої влади часто наділялись повноваженнями в 

сфері судочинства, а от законодавча та судова влада взагалі були поєднані та час-

то зосереджені в руках єдиного органу. Так, до прикладу, шофтім – один із пер-

ших інститутів владних повноважень, виступав суб’єктом виконавчої влади, за 

допомогою якого так звані судді здійснювали представницькі функції та керівни-
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цтво народом у питаннях війни та зовнішніх відносинах. Однак, крім повнова-

жень у сфері виконавчої влади, окремі судді були наділені і правом розглядати 

судові справи та виступали суддями в прямому розумінні цього слова, поєднуючи 

таким чином у собі як виконавчу, так і судову владу. Подібну паралель можна 

провести і з інститутом царя, який, уособлюючи виконавчу владу, видавав укази, 

що мали силу закону, а у виняткових випадках (нащадки Давида) наділявся пра-

вом здійснювати правосуддя. На підтвердження цього відомий раввин, комента-

тор Талмуду Єссас Єліягу, пояснюючи мішну 2 глави 2 Сангедрину (лист 18), 

стверджує, що враховуючи велич та достойність представників династії Давида, 

право судити народ є зовсім логічним. Крім того, правознавець наголошує, що за 

таких обставин царів можна судити і самі вони вправі судити інших [190]. В п 2.5. 

глави 2-гої книги Судді Рамбам також приводить норми, які підтверджують здій-

снення главою держави судових функцій: «Царі із династії Давида, хоч і не мо-

жуть бути членами Сангедрина, мають право судити народ, і їх самих можна су-

дити, якщо хтось подав на них до суду. Однак, інші єврейські царі не мали права 

судити, і їх самих не судять, щоб не приводити до розбрату, так як не підкоряють-

ся вони словам Тори» [122, с. 34]. В єврейській історії не лише судді та царі поєд-

нували здійснення виконавчих та судових функцій. Ще одним прикладом такого 

поєднання є статус первосвященика як релігійного та політичного інституту. Ви-

конуючи роль керівника народу, яка по особливому проявилася, наприклад, у пе-

ріод перського панування чи за Хасмонеїв, за первосвящеником зберігалось право 

очолювати Синедріон та судити народ (Санг.2:1) [185, с. 241]. 

Якщо говорити про поєднання законодавчої та судової гілок влади, то тут 

найяскравішим прикладом серед органів публічної влади виступає Синедріон. 

Однак, прийняттям нових законів та здійсненням судочинства, діяльність Синед-

ріону не обмежувалась. На цьому наголошує і Ф. Арфаксадов, який на підставі 

норм Талмуду, наводить низку адміністративних функцій, віднесених до сфери 

його діяльності. До них належить: вирішення питання війни і миру, участь у по-

ширенні народного просвітництва, внутрішній благоустрій міст, нагляд за вико-

нанням та дотриманням законів тощо [101, с. 147-160]. Проте, в залежності від 
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того, хто був правителем Юдеї, адміністративні функції Синедріону та його полі-

тичний статус часто змінювались та обмежувались. В той же час судові та законо-

давчі функції завжди залишались сферою компетенції Синедріону. Л. Амір в пе-

редмові до книги «Судді» Мішне Тора визначає Синедріон як вищий законодав-

чий орган, який вправі інтерпретувати Письмову та Усну Тору і самостійно прий-

мати галахічні постанови, виступаючи при цьому гарантом зберігання Усної Тори 

та її функціональності [122, с. 11]. Користуючись правом інтерпретації та тлума-

чення Тори, Синедріон створював норми, які мали силу закону для регулювання 

тих суспільних відносин, які не були врегульовані Торою. Таким чином, створю-

ючи похідні від Мойсеєвого законодавства норми права, він фігурував в основно-

му як законодавча інстанція. Разом з тим, в Талмуді Синедріон представлений 

вищою судовою інстанцією, яка вирішувала лише найважливіші справи. Крім ви-

рішення ряду політичних питань загальнодержавного значення, лише судом сім-

десяти одного розглядались питання ідолопоклонства окремого коліна, суд над 

лжепророком та первосвящеником, призначення Синедріонів для колін (Санг.1:5) 

[185, с. 236].  

3. Діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади обме-

жувалась від зловживань у спосіб, передбачений Галахою. Такий механізм обме-

ження влади окремих суб’єктів хоч і не був досконалим, однак, містив перші 

ознаки відомої сучасній науці, так званої, системи «стримувань» і «противаг». 

Аналізуючи норми єврейських кодексів, привертає увагу те, що обмежувались в 

більшій мірі повноваження виконавчої гілки влади з боку судової та законодавчої, 

що в якійсь мірі пояснює назву єврейського народу народом «суду» й «Тори». 

Так, до прикладу, виконавча влада в особі царя обмежувалась: обов’язком діяти 

виключно в межах Тори та єврейського закону, а також владою пророка як посе-

редника між Богом і царем, обов’язком царя проявляти скромність та служити на-

роду, низкою заборон, яких потрібно було дотримуватись. Крім того, цар був об-

межений владою Синедріону. Це проявлялось, зокрема, через наступні засоби: 

- окрім династії Давида, царі не могли бути членами Синедріону. В главі 2 

«Судді» Мішне Тора (2.4) пише: «Не повинен бути членом Сангедрину єврейсь-
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кий цар, так як заборонено оспорювати його думку і поступати наперекір його 

словам» [122, с. 33]; 

- право призначати царя мав виключно Великий Сангедрин. Така традиція 

брала початок із часів пророків, коли царя призначав пророк (як Шмуєль поставив 

царями Шауля і Давида), а потім таке призначення затверджувалось Сангедрином 

[122, с. 52]; 

- повноваження царя у військовій сфері також були обмежені, оскільки цар 

мав право виводити військо для військових дій виключно з дозволу Верховного 

суду, що складався з сімдесяти одного мудреця [185, с. 243; 122, с. 554]. 

В свою чергу, повноваження Синедріону як вищого органу судової та зако-

нодавчої влади також здійснювались в межах, визначених Галахою. Крім того, 

запобігання надмірній концентрації влади в руках Синедріону досягалось завдяки 

наступним обмеженням: 

- цар або єксиларх Вавилонії (рейш галута), який заміняв собою єврейського 

царя, мали право призначати суддів, формуючи таким чином судову систему; 

- встановлення особливих вимог, яким повинні були відповідати кандидати 

в члени Синедріону. До них слід віднести: глибокі знання Тори; широке мислення 

та знання в різних галузях науки, в тому числі в галузях медицини, математики, 

астрономії тощо [122, с. 32]; бажано щоб членами Синедріону були когени та ле-

вити [122, с. 33]; знання іноземних мов (згідно Талмуду – 70 мов, Санг.17а) [122, 

с. 34]; володіння високими моральними якостями (мудрість, скромність, любов до 

правди, добре ім’я, справедливість) [122, с. 35]; відповідність в зовнішності та ві-

ковий ценз [122, с. 33-34]. Крім того, Закон встановлював ряд критеріїв, згідно 

яких визначалось хто не може бути членом Синедріону; 

- створення вторинного законодавства та формування судової системи від-

бувалось у рамках, визначених Торою, а відповідно здійснювало похідну та дру-

горядну функції щодо Божественного управління та контролю. Це означало, що 

норми Тори мають вищу юридичну силу та є незмінними, а організація публічної 

влади завжди обмежена Божественною волею та контролем. 
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Таким чином, аналізуючи тисячолітню історію формування єврейської дер-

жавності, слід відмітити, що поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову, 

заснований на Божественному управлінні, бере свій початок ще з часів Мойсеєво-

го законодавства та спостерігається в організації публічної влади у всі періоди 

єврейської історії. Однак, особливістю такого поділу є те, що він проведений не 

чітко, а повноваження органів гілок влади часто переплітаються. Враховуючи та-

ку специфіку єврейського принципу поділу влади, а також домінуючу роль в по-

літичному управлінні колегіальних органів законодавчої та судової влади, можна 

дозволити собі зробити висновок про те, що організація публічної влади в єврей-

ському суспільстві більше подібна до «м’якого» типу її розподілу.  

Не менш важливе місце в системі єврейської правової системи займає ідео-

логічна складова, яка становить собою важливий та водночас специфічний еле-

мент правової дійсності. Виступаючи відображенням явищ соціально-

психологічного характеру в правовій сфері єврейського суспільства, вона протя-

гом всієї історії розвитку правової системи відзначалась позитивним ставленням 

до норм єврейського права як з боку індивідуума, так і всього суспільства. 

Основу ідеологічної складової правової системи становить єврейська право-

свідомість, яка є специфічною в силу своєї прив’язки до єврейського народу як 

етносу з власною культурою та духовним світоглядом. Як на буденному, так і 

професійному та науковому рівнях, правова свідомість представлена віддзерка-

ленням правової дійсності в єврейському суспільстві. Вона знаходить своє відо-

браження в правовій культурі, правотворчій діяльності, політичних та інших соці-

альних інститутах.  

Відмінною рисою єврейської правосвідомості є те, що уявлення та судження 

з приводу беззаперечної поваги до права викликані Божественним авторитетом 

його норм. Відтак, у сучасній юридичній науці єврейську правосвідомість розгля-

дають як вид релігійної правосвідомості. Так, Дружкіна Ю. А., досліджуючи рівні 

релігійної правосвідомості, приходить до висновку, що джерелом канонічної пра-

восвідомості є система відповідного релігійного віровчення, одним з яких є іуда-

їзм як релігія, заснована на нормах основних кодифікованих актів єврейського 
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права. Вона визначає канонічну правосвідомість як погляди, доктрини, почуття, 

настрій людей, їхнє ставлення до права та інших правових явищ у державі, які 

формуються під впливом релігійного світогляду, заснованого на тому чи іншому, 

індивідуальному для кожного, традиційному релігійному віровченні: іудаїзмі, 

християнстві, ісламі, буддизмі, положення яких є певними орієнтирами їх поведі-

нки в юридично значимих ситуаціях [191, с. 36].  

Релігія справді відіграє важливу роль у забезпеченні оптимального сприй-

няття соціумом дії права. Враховуючи те, що правосвідомість в єврейському сус-

пільстві має релігійну основу, її джерелом виступають основні вчення та доктри-

ни іудаїзму. Досліджуючи єврейську релігію, Грубарг Марк Давидович зазначає, 

що в будь-якій сформованій релігії наявні не лише віросповідні постулати, а й со-

ціально-етичні ідеї. Вони фіксуються в фундаментальних працях віронавчального 

характеру, який сприймається прихильниками відповідної конфесії як Божествен-

не Одкровення та іменується Священним Писанням [192, с. 12]. Саме такий підхід 

до розуміння єврейським народом правових цінностей був запорукою функціону-

вання, розвитку та вдосконалення правосвідомості.  

Єврейська правосвідомість – це така форма суспільної свідомості, яка, по-

при багатовікову історію формування єврейської правової системи, відзначилася 

стабільністю. Її стабільність виражена насамперед на суспільному рівні, тобто на 

рівні усвідомлення правової дійсності єврейським народом. Незважаючи на те, що 

єврейська правосвідомість могла особливим способом проявлятися на індивідуа-

льному чи груповому рівнях, основні ідеї та погляди з приводу позитивного став-

лення членів єврейського суспільства до права залишались незмінними. Отже, 

пропонуємо сформулювати визначення єврейської правосвідомості наступним 

чином: це сукупність уявлень, поглядів, емоцій та настроїв у єврейському суспі-

льстві, які відображають його правову дійсність та впродовж тисячоліть забезпе-

чували сприятливі соціально-психологічні умови для функціонування в ньому 

права та пов’язаних із ним правових явищ.  

Якщо аналізувати історію єврейського народу, то очевидним є те, що на 

шляху до формування власної державності цей невеликий за чисельністю народ 
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зіткнувся з багатьма труднощами політичного, економічного та соціального хара-

ктеру. Століттями і навіть тисячоліттями євреї як нація, боролись за самовизна-

чення, незалежність та власну територію. Проте, слід погодитись з позицією, згід-

но якої важливими для формування стійкої нації є не лише територія і верховна 

влада, а й також спільна релігія [193, с. 28]. Справді, відсутність власної держави, 

вигнання, масове насаджування чужої ідеології, розсіювання по цілому світу, Го-

локост – у таких надскладних умовах єврейське суспільство зуміло створити та 

забезпечити сприятливі соціально-психологічні умови для функціонування норм 

власного права. Такий феномен у світовій історії та правовій науці можна поясни-

ти лише одним: сильною ідеологічною стороною правосвідомості єврейського на-

роду. Поширена в народі система цінностей релігійного та правового характеру 

виступала необхідною передумовою ефективності дії права та розвитку всієї єв-

рейської правової системи. 

Відомою в правовій науці є думка про те, що структуру правосвідомості 

складають правова ідеологія і правова психологія. Слід відмітити, що єврейська 

правосвідомість відображає сферу правової ідеології та правової психології, од-

нак, з притаманними їй особливостями. Правова ідеологія в єврейському суспіль-

стві - це заснована на Торі система уявлень, ідей та поглядів з приводу норм Гала-

хи, яка покликана забезпечувати незмінність та збереження правових цінностей, 

надбаних єврейським народом в процесі його історичного розвитку. Правова пси-

хологія становить собою форму відображення правової ідеології. Після усвідом-

лення змісту норм Галахи та оцінки її на відповідність встановленій системі цін-

ностей, правова психологія проявляється в активній вольовій поведінці членів єв-

рейського суспільства.  

Як уже було зазначено, основною характеристикою єврейської правосвідо-

мості є схвалення суспільством правових цінностей, в основі яких перебуває 

Установчий Закон вищої юридичної сили – Тора. Однак, крім такої загальної ха-

рактеристики єврейської правосвідомості, пропонуємо розглянути окремі специ-

фічні ознаки, які більше детально характеризують її внутрішній бік. 
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Слід відмітити, що єврейська правосвідомість характеризується консервати-

вним характером, що пояснюється її розвитком, який налічує майже 4000 років. 

Ще до періоду Синайського законодавства сформованому єврейському суспільст-

ву була притаманна правосвідомість, яка виражала ставлення та погляди членів 

суспільства до тогочасного права. З появою Писаної Тори, а потім і розвитку Ус-

ного Закону, єврейська правосвідомість поступово еволюціонувала та збагачува-

лась новими ідеями, знаннями та емоціями. Однак, протягом всієї історії форму-

вання правової системи вона зберігала консервативний характер, в тому числі ві-

дображаючи закритість і ізольованість єврейського народу від інших народів.  

Основоположник британського консерватизму ХVІІІ століття Едмунд Берк 

в своїх роздумах про Французьку революцію зазначав, що релігія є базисом циві-

лізованого суспільства [194, с. 116]. В єврейському суспільстві саме релігія, за-

клавши основу правової системи, дала поштовх і до проявів консервативності в 

подальшому її розвитку. Єврейський історик Ф. Б. Гец в одній із своїх статей під 

назвою «Що таке єврейство?» описує роль релігії в єврейському житті, зазначаю-

чи, що єврейська нація знаходить сильну підтримку в своїй самобутній і чисто 

національній релігії, яка проникнута національним духом, сповненим національ-

ними спогадами і надіями. На його думку, ця релігія своїми тисячолітніми, розу-

мово-моральними узами, своїм вченням, яке відповідає єврейському характеру і є 

образом останнього, своїм обрядовим ладом, який обіймає все життя і діяльність, 

відчуття і мислення єврея, - ця релігія об’єднує всіх євреїв [195, с. 85]. Релігія в 

історії єврейського народу справді відіграла першочергову і основну роль, що по-

служило твердою основою у формуванні стійкої ідеології єврейської нації. 

Консервативний характер єврейської правосвідомості проявився насамперед 

у тому, що правова ідеологія заснована на принципі збереження ідей та традицій, 

відображених спочатку в Торі, а потім і тих, які були надбані єврейським народом 

в процесі розвитку Галахи. Така прихильність до усталених в суспільстві багато-

вікових правових цінностей викликана, в першу чергу, усвідомленням народом 

Божественної основи єврейського права. 
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З приводу консервативності ідеології Громовик Г. В. підкреслив, що консе-

рватизм – це зберігання та підтримка накопиченого в минулому та теперішньому 

самого цінного для людини матеріального і духовного надбання, «спасіння його 

від загибелі в часі [196, с. 36-37]. Консерватизм по особливому проявився в єврей-

ській правовій ідеології, адже євреї зуміли зберегти багатовікові правові ідеї ще з 

часів Мойсея, поступово розвиваючи та вдосконалюючи їх.  

Зупинимось коротко на основних рисах та важливих моментах, що характе-

ризують єврейську правосвідомість. 

1. В основі єврейської правосвідомості закладений природно-правовий підхід 

до розуміння права та прав людини. На перший погляд може скластися враження, 

що система єврейського права виступає формально-визначеною сукупністю зако-

нів, виданих у різні періоди єврейської історії, яких в обов’язковому порядку до-

тримуються члени єврейського суспільства. Такий нормативістський підхід до 

розуміння єврейського права часто відстоювали прихильники ідеології, негативно 

чи скептично налаштованої до єврейської нації. Однак, досліджуючи першодже-

рела Галахи, не можна не помітити того, що в основі єврейського закону закладені 

принципи природно-правової концепції. Це дало підставу юридичній науці визна-

ти єврейську націю представниками «глибокого політичного демократизму». Та-

кої думки притримується і німецький правознавець, професор Георг Еллінек, який 

відстоює думку про чітко виражену демократичну тенденцію єврейського законо-

давства, що стоїть у галузі піклування про незаможних, неповноправних і залеж-

них суспільних класах на набагато більшому рівні, ніж у західних народах древ-

ності. За його словами, не лише співвітчизник (єврей), але і чужий та раб є 

об’єктом піклування закону. Абсолютно безправним єврей визнає себе лише від-

носно Єгови [197, с. 295].  

Як випливає з іудейської доктрини, існують дві причини природно-

правового підходу до розуміння єврейським народом норм права. Першочерговою 

причиною є Божественне походження Тори, автором та законодавцем якої є сам 

Бог, тобто Божественна природа Закону. Друга причина випливає з першої та міс-

титься безпосередньо в змісті правових норм. Ряд морально-етичних та правових 
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норм, закріплених у Торі, дали підставу розглядати їх з точки зору природно-

правового підходу до розуміння єврейського Закону. І хоч правовий статус єврея 

в єврейському суспільстві відрізняється від правового статусу неєврея, Тора та 

похідні від неї джерела права (позитивне право) відображають ідеї природно-

правових цінностей, категорії моральності, справедливості та людської гідності 

щодо всіх людей, що, в свою чергу, проявилося у схваленні та підтримці таких 

цінностей суспільством. 

Безумовно, розуміння єврейським народом Галахи як природнього права, 

пояснювалось, в першу чергу, тим, що основне джерело права – Тора, була дана 

євреям Богом, а не створена за допомогою людського розуму. Результатом Божес-

твенного законотворення було позитивне сприйняття єврейським народом як са-

мої Тори, так і похідного від неї права. Тому джерелом його імперативності та ав-

торитету було веління Бога. Враховуючи те, що згідно єврейської традиції, норми 

Тори є незмінними та підлягають лише інтерпретації, Божественний характер но-

сить вся Галаха, накопичена впродовж віків єврейськими мудрецями. Останні 

лише були покликані зробити норми Божественного Закону доступними та зрозу-

мілими для народу в конкретний період єврейської історії. 

Ідея природного підходу до розуміння єврейського закону досліджувалася 

відомими галахістами, одним із яких є Рамбам. Професор Іцхак Тверський, дослі-

джуючи з цього приводу вчення Рамбама, приходить до висновку, що існують 

Божественні і природні закони, які є незмінними та універсальними. При цьому 

природні закони є різновидом перших. Автор зазначає, що природнім може бути 

названий той закон, який побудований на встановлених Богом законах природи 

[186, с. 378]. Такий підхід до розуміння природнього закону, встановленого Бо-

гом, не виключає його раціональний характер та доступність у пізнанні людиною. 

Спирається на думку відомого галахіста і нідерландський вчений Гуго Гроцій у 

своїй праці «Про війну і мир». Проводячи паралель між правом «природнім» та 

«волевстановленим», він називає єврейське природне право «мит-свот», а право 

встановлене - «кукким». При цьому автор наголошує, що перше слово євреї-
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елленісти передають грецьким словом «справедливість», а інше – грецьким сло-

вом «повеління» [198, с. 71].  

Слід відмітити, що як Письмова, так і Усна Тора, сприймається єврейським 

суспільством як право, що виражає волю Бога, а відповідно є природнім. І хоч 

Усна Тора служить доповненням до Письмової, та такою, що пояснює й деталізує 

її норми, вона має спільне джерело походження та є єдиною з Письмовою Торою. 

Таким чином, згідно традиційного світогляду єврея, вся Галаха, побудована на 

встановленому Богом абсолютному Законі, є природнім правом, яке може бути 

пізнане людським розумом.  

Отже, релігійна основа Галахи є першою причиною природньо-правового 

підходу до розуміння єврейським суспільством права. Друга причина випливає з 

самого змісту єврейського права. Якщо досліджувати Тору як установчий акт, як 

Конституцію, на якій побудована вся правова система, то очевидним є те, що в ній 

відображене поєднання моралі та права. Суть такого поєднання полягає в закріп-

ленні принципу справедливості, яким пронизана вся Галаха, а також визнанням 

природних, невідчужуваних та невід’ємних прав людини. Піднімаючи питання 

моральної основи єврейського права, Калініна Є. В. в своїй статті акцентує увагу 

на заповіді «любити ближнього свого, як самого себе». Як правильно відмічає на-

уковець, моральні і правові установки такої теорії сформульовані, перш за все, в 

нормативній частині Танаху – П’ятикнижжі Мойсея, і в Талмуді [199, с. 468]. В 

свою чергу, закріплені в Законі ідеї моралі та справедливості до ближнього стано-

влять природньо-правову основу для розвитку правової свідомості єврейського 

суспільства.  

 Дослідник іудаїзму, німецький професор Лацарус Моріс у своїй праці 

«Етика юдаїзму» наголошує, що в єврейській літературі істотна основа морально-

го мислення завжди була непохитна [200, с. 25]. Єврейська правосвідомість спра-

вді характеризується позитивним ставленням та схваленням особистих, не-

від’ємних прав, якими наділяється кожна людина з моменту народження. До та-

ких природніх прав, закріплених як в Торі, так і в Усному Законі, слід віднести: 

право на життя; право на власність; право на захист та справедливий суд, право на 
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безпеку. Слушною з цього приводу є думка професора Ісідора Єпштейна, який 

також звертає увагу на основні права особистості, засновані на принципі справед-

ливості. Досвідчений знавець Галахи виділяє наступні права людини:  

1) право на життя, яке в розумінні мудреців Талмуду покликане не лише 

оберігати життя та здоров’я людини, а й захищати його від замахів; 

2) право на засіб існування, під яким розуміється заборона будь-якого пося-

гання на заробіток. Таке право тісно переплетене з правом на власність; 

3) право на охорону честі і репутації особистості (заборона наклепу, заборо-

на підривати повагу до людини, заборона публічної образи тощо); 

4) право на свободу й незалежність особистості, яке містить певні гарантії 

для рабів з приводу їхніх відносин з роботодавцями; 

5) право незаможніх на допомогу (одяг, притулок), засноване на визнанні 

Божественного права власності та тому, що все, чим володіє людина, вона отри-

мує від Бога [201, с. 141-144]. 

З усіма, перечисленими професором Єпштейном правами слід погодитись, 

крім одного – права рівності. Вчений настоює на тому, що різниця між євреєм та 

неєвреєм є лише в релігійній сфері, а в політичній та соціальній вони повністю 

рівноправні. Не можна погодитись з такою думкою, оскільки, ні Письмова, ні по-

будована на ній Усна Тора, не декларували абсолютну рівність всіх людей, а від-

повідно правова свідомість єврейського суспільства виражала своє ставлення до 

ідеї рівності по особливому, беручи при цьому до уваги національний аспект. 

Спробуємо пояснити відсутність поняття «абсолютної рівності» в єврейському 

праворозумінні. Незважаючи на ряд гуманістичних та демократичних ідей, закрі-

плених в Торі, існували як декларативні, так і регулятивні норми, які надали підс-

таву євреям мати своє бачення рівності, поєднане з відокремленістю.  

Про відокремлення євреїв від інших народів зустрічаємо в главі 20 Ва-ікра 

(Левит): «Я Бог, Всесильний ваш, який виокремив вас із всіх народів» (глава 

Кдошім 20:24) [53]. Такі положення, як підтверджує іудейська доктрина, надало 

правову підставу народу вважати себе особливою нацією, яка щодо інших народів 

володіє знаннями про право, джерелом якого є сам Господь.  
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Такий підхід відображався й у відносинах рабства. Про відсутність рівності 

в єврейському суспільстві за національною ознакою свідчить те, що єврей не міг 

бути рабом у єврея. Винятки становили лише рішення суду та добровільна пере-

дача себе в рабство за борг, який єврей не міг виплатити. У Ваікра читаємо: «Як-

що обідніє брат твій у тебе і буде проданий тобі, не неволь його роботою рабсь-

кою. Як найманець, як поселенець буде він у тебе, а тоді відійде він від тебе, він 

сам і сини його з ним, і повернеться до сім’ї своєї і в володіння батьків своїх 

вступить знов» (Ва-ікра (Левит) 25:39-41). Таким чином, дана норма Тори заборо-

няла брати у рабство єврею єврея. Однак, дозволялось брати у рабство людей з 

інших народів: «А раб твій та рабиня твоя, для того, щоб вони були твоїми - у на-

родів, які навколо вас, у них купляйте раба й рабиню» (Ва-ікра (Левит) 25:44). Ще 

одним свідченням того, що не було абсолютної рівності між євреями та неєврея-

ми, є заборона брати грошову винагороду від єврея за позику. Натомість, з чужо-

земця дозволялося брати відсотки. Норма Тори звучить: «Не бери з брата твого 

проценти: ні з срібла, ні з їстівного, ні з чого-небудь що можна давати в займ. З 

чужоземця можеш брати проценти, але з брата твого не бери…» (Дварім (Повто-

рення закону) 23:20-21). 

Незважаючи на те, що народ Ізраїля визнавав інститут власності над люди-

ною, що для тогочасного суспільства древніх народів було закономірністю, він 

супроводжувався гуманістичним ставленням до рабів. Так, Тора закріплює важ-

ливий принцип, згідно якого євреї повинні «любити чужинців, як самих себе» 

(Ва-ікра (Левит) 19:34). Крім того, Талмуд (Кіддушін 1:3) передбачає ряд підстав, 

за яких раб - неєврей міг отримати свободу, одними з яких є викуп та покалічення 

хазяїном (втрата ока, зуба, інших органів тіла) [202, с. 399]. 

Природно-правове мислення євреїв будувалось на засадах гуманізму та по-

ваги до людини як особистості, незалежно від національного статусу. Право на 

життя, право на захист від наклепу, право на власність та свободу гарантувалось 

кожному члену суспільства – як єврею, так і чужинцю. Повеління Тори, на які 

звертає увагу Рамбам, а саме: допомагати бідними, підтримувати слабих [125, с. 

195], добросовісно виплачувати плату за роботу робітнику-неєврею так само, як і 
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робітнику-єврею [125, с. 200], повеління любити прибульців (герів) [125, с. 217] 

становили підставу природно-правового розуміння прав людини в єврейському 

суспільстві. Звертає на це увагу Іоакім Зільберштейн в своїй праці «Звід етики іу-

даїзму». Систематизувавши всі норми та вислови, що знаходяться в Торі, Талмуді 

та раввиністичній літературі, автор розділяє їх на чотири групи: 1) сімейна етика; 

2) громадська етика; 3) народна етика; 4) ставлення до божества. За його словами, 

вони становлять суть етики іудаїзму [203, с. 1]. 

2. Висока повага до судових процедур, заснованих на принципі справедливо-

сті та схвалення ідеї, за якої спір, де стороною виступає єврей, розглядається 

виключно єврейським судом.  

Категорія справедливості займає вагоме місце в правовій ідеології єврейсь-

кого суспільства. І це не дивно, адже всі джерела єврейського права, починаючи з 

Тори, декларують та закріплюють принцип справедливості як основи, на якій по-

винна будуватися вся система правосуддя. Слід погодитися з тим, що згідно іу-

дейської політико-правової теорії, категорія справедливості, в першу чергу, про-

являється в правосудді [204, с. 36]. І хоч, як уже зазначалось, в єврейській історії 

були періоди, коли народ відступав від принципів справедливості, сама ідея спра-

ведливості завжди залишалась провідною та усвідомлювалась як необхідність вті-

лення в життя. 

Уявлення єврейського суспільства про справедливість базувалося на знанні 

норм Галахи, які закріплювали її як принцип спочатку в Торі, згодом у Танасі, 

Талмуді та інших кодифікованих актах. У книзі Ваікра такий принцип був закріп-

лений нормою-забороною: «Не роби несправедливості в суді» (Ва-ікра (Левит) 

19:15) [53]. Рамбам пояснює, що суть цього застереження в тому, що судді не мо-

жна порушувати принципи, у відповідності до яких Тора наказує приймати обви-

нувальні чи виправдувальні рішення [125, с. 561]. Основними правовими, демок-

ратичними ідеями, які відображають принцип справедливості в правосудді та фо-

рмують важливу частину єврейської правової ідеології є: 

а) заборона хабарництва в судах. Два рази в Торі наголошується на забороні 

брати хабар у суді - в Шмот (Вихід) 23:8 та в Дварім (Повторення закону) 16:19: 
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«Не криви судом, не дивись на обличчя і не бери мзди, бо мзда засліплює очі му-

дрих та перекручує слова праведників» [53]. В своїх коментаріях до Тори д-р Й. 

Герц наголошує, що судді заборонялось приймати який би то не було, навіть са-

мий незначний «подарок» [53, с. 1189]; 

б) рівність всіх перед законом та судом, а також заборона надавати привілеї 

в суді багатим чи ставитись поблажливо до бідних. В Ва-ікра (Левит) 19:15 після 

закріплення принципу справедливості, йдеться: «Не будь поблажливий до бідного 

та не догоджай багатому». А Сіфра говорить: «Не кажи: «ця людина багата, він 

син знатних людей, як же я принижу його і стану свідком його приниження?». 

Суддя (звичайно буде старатися) не принижувати таку людину. Для того і сказа-

но: не догоджай знатному» [205, с. 562]. Як Тора, так і Усний Закон зобов’язує 

суд вирішувати спір згідно Закону та виносити рішення незалежно від соціально-

го статусу сторони; 

в) заборона дискримінації перед Законом та в суді прибульця (гера). Ідея 

про рівність в суді та право на захист як єврея, так і неєврея, брала свій початок 

також з норм Тори. Ідея рівності перед Законом чітко виражена в Торі: «Закон 

один буде у вас для прибульця і для жителів країни, бо Я – Бог, Всесильний ваш» 

(Ва-ікра (Левит) 24:22). Повторяється така ідея і в Дварім (Повторення закону): 

«Не спотворюй Закону для прибульця…і пам’ятай, що рабом був ти в Єгипті, і 

викупив тебе Бог, Всесильний твій звідти; тому заповідаю я тобі робити так» 

(глава Тецє 24:17). Про право на справедливий суд для осіб, що приєднались до 

єврейського народу читаємо і в Дварім (Повторення закону) 1:16: «І заповів Я су-

ддям вашим в той час, сказав: «Вислуховуйте братів ваших і судіть справедливо 

кожного з братом його і з прибульцем його». 

г) незалежність суддів та заборона виносити рішення з мотивів страху чи 

прихильного ставлення до однієї з сторін. З цього приводу Тора постановляє: «Не 

бійтесь нікого, бо суд – в руках Всесильного» (Дварім (Повторення закону 1:17). 

Маймонід дану норму виділив в одну із 365 заповідей-заборон, зазначаючи, що 

«суддя повинен виносити точний вердикт, не звертаючи увагу на погрози, що по-

ходять від позивача чи відповідача» [125, с. 563]. Таким чином, попри будь-які 



143 

 

обставини, судді повинні приймати рішення об’єктивно, пам’ятаючи що вони є 

лише представниками Верховного Судді. Крім того, Талмуд наводить обставини, 

за яких виключається участь в судовому процесі судді та свідка. Відвід судді пе-

редбачений ч. 4 глави ІІІ трактату Сангедрин. В ній наведений перелік осіб, за 

умови родинних зв’язків з якими суддя не може брати участь в розгляді справи 

[185, с. 251-252];  

д) правомочність та компетентність суддів. При зверненні до суду член єв-

рейського суспільства був упевнений в тому, що розглядати його справу будуть 

компетентні в галузі єврейського права особи. Насамперед, вони повинні були 

володіти знаннями Тори. В Дварім (Повторення закону) 1:13 зазначається: «Вибе-

рете собі людей мудрих, і розумних, і знаних в племенах ваших». Маймонід вка-

зує на 7 характеристик, якими повинні володіти судді: мудрістю, богобоязненіс-

тю, скромністю, безкорисністю, любов’ю до правди, хорошим ставленням з боку 

оточуючих та добрим ім’ям [122, с. 34-35].  

Крім вищеназваних ідей, які формували розуміння принципу справедливос-

ті в єврейській свідомості, існував цілий ряд процесуальних норм, покликаних за-

безпечувати об’єктивний, законний та справедливий розгляд судових справ, в то-

му числі і досудового розслідування. Відтак, рівність перед судом всіх верств на-

селення незалежно від соціального статусу та турбота про права неєвреїв, сиріт, 

вдів, вбогих – одна із особливостей не лише єврейського права, а й єврейської 

ідеології. В той час, коли в інших правових системах незахищені верстви насе-

лення були поза увагою, в єврейській правовій системі захист таких категорій осіб 

входив в систему правових цінностей суспільства. Не лише декларативне закріп-

лення Законом таких норм, а й їхнє втілення в практику через інституційний ме-

ханізм, давало підставу для її позитивної правової оцінки та поваги до судових 

процедур з боку єврейського суспільства. 

Ще однією особливістю єврейської правосвідомості, пов’язаною з виражен-

ням ставлення до судових процедур, є ідея, яка виражена через заборону звернен-

ня єврея за вирішенням спору в неєврейський суд. Вона бере свій початок з періо-

ду Синайського законодавства та ввійшла в історію, як один з елементів єврейсь-
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кої судової автономії. Менахем Єлон наголошує, що негайно після падіння друго-

го Храму, коли на короткий період римська влада обмежила єврейську судову ав-

тономію, категорична заборона звернення до неєврейських судових інстанцій бу-

ла закріплена в трактаті Гіттін Вавилонського Талмуду. При цьому єврейський 

галахіст опирається на цитату Рабі Тарфона, який говорив, що скрізь, де зустрі-

чаються агуріот (місця народних зборів, де відбувалися також судові розгляди), 

навіть якщо їх закони співпадають з єврейськими, забороняється звертатися до 

них, бо сказано (Богом Мойсею): «І ось закони, які ти запропонуєш їм – їм – євре-

ям, а не іновірцям» (Гіттін 88-б8) [11, с. 21].  

Відстоює таку позицію і Маймонід в Мішне Тора, доповнюючи ідею, вира-

жену в Талмуді. Галахіст наголошує: «Кожен, хто звертається в неєврейський суд, 

навіть якщо закони цього суду не протирічать законам євреїв, - злодій, і подібний 

він тому, хто ображає Бога та піднімає руку на Тору, отриману через Моше-

рабейну, як сказано: «І ось закони, які ти запропонуєш їм…» (Шмот (Вихід) 21:1); 

«їм» означає [суддям] євреїв, а не інших народів; «їм» також означає мудрецям, а 

не будь-кому» [122, с. 227-228]. Вчений пояснює, що людина, яка відвернулася 

від судової системи Тори, тим самим відрікається від Бога, який її заповів. Однак, 

Маймонід наводить винятки із правила: «Якщо при владі неєвреї і хтось судиться 

з людиною, яка відмовляється виконувати рішення єврейського суду, то позивач 

повинен спочатку звернутися до єврейського суду; якщо відповідач не схотів 

прийти, то з дозволу єврейського суду позивач рятує своє майно з рук відповідача 

через неєврейський суд» [122, с. 228]. 

Слід зауважити, що галахісти не завжди були єдиними в правових поглядах 

з приводу заборони звернення в неєврейські суди, що в свою чергу відбилося і на 

професійному рівні правосвідомості. Предметом дискусій галахістів були питан-

ня: чи можна звертатись до неєврейського судді тоді, коли дві сторони поперед-

ньо дійшли до такої взаємної згоди, або чи можна звертатись до неєврейського 

суду тоді, коли він розглядатиме спір та виноситиме рішення за участі знавців Га-

лахи. Галахіст ХІХ століття Шломо Ганцфрід в 181-ій главі Кіццур Шульхан 

Арух (ч.2 гл.181) спростовує всі дискусії та категорично забороняє звертатися в 
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неєврейські судові інстанції, навіть якщо: 1) їхні закони співпадають з єврейськи-

ми; 2) обидві сторони згідні судитися в неєврейському суді; 3) сторони зробили 

кіньян на свою згоду судитися в неєврейському суді або записали це в договорі; 4) 

навіть у тих випадках, коли людині дозволено добиватися справедливості само-

стійно, з Божою допомогою, тим не менш, заборонено робити це з допомогою не-

євреїв; 5) навіть якщо людина не звертається в неєврейський суд, а лише користу-

ється допомогою неєвреїв для того, щоб примусити іншу сторону судитися з нею 

в єврейському суді – це забороняється і їй за такі дії передбачено покарання [173, 

с. 501]. Як і Маймонід, Шломо Ганцфрід дозволяє звертатися до такого суду лише 

за двох умов: коли інша сторона не з’явилася в єврейський суд та за рішенням ра-

ввинського суду [173, с. 501-502]. 

Результатом моноетнічного характеру єврейського права було те, що воно 

регулювало виключно єврейські відносини і тому кожен єврей, знаючи право та 

джерело його походження, усвідомлював необхідність дотримання його норм. 

Однак, враховуючи суперечливий характер Галахи, правова ідеологія та правова 

психологія з цього приводу також не завжди були одностайними. В різні періоди 

та в різних громадах єврейської діаспори були такі, які ігнорували заборону звер-

татись в неєврейські інстанції. Проте, як правило, керівники єврейських громад та 

галахісти робили все для того, щоб така заборона виконувалась, оскільки це було 

запорукою стійкості єврейської судової автономії. Таким чином, не можна запе-

речити того факту, що як ідея справедливого правосуддя, так і ідея категоричної 

заборони євреям звертатись до неєврейських судових інстанції, виступали силь-

ною стороною єврейської правосвідомості. В той час, коли перша з них відобра-

жала елементи демократії в одній з найдавніших правових систем світу, інша за-

безпечувала можливість збереження судової автономії в часи вигнань та розсію-

вання.  

3. Високий рівень правової освіти в єврейському суспільстві. Слід підкрес-

лити, що в єврейському суспільстві завжди особлива увага приділялась правовій 

освіті та правовому вихованню. Саме усвідомлення євреями не лише на професій-

ному, а й на буденному рівні цінності права та стійкість у його дотриманні стали 
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запорукою розвитку Галахи як права «живого», яке зуміло розвиватись без влас-

ної держави протягом тисячоліть. 

Важливою умовою ефективності правової освіти в будь-якому суспільстві є 

усвідомлення членами відповідного суспільства змісту правових норм та, як на-

слідок, вироблення глибокої поваги до права. Досліджуючи роль правової освіти в 

формуванні правової культури громадянського суспільства, Зубова Я. В. відмічає, 

що правова освіта та навчання полягає в передачі, накопиченні, засвоєнні знань 

про право, в формуванні відповідного відношення до практики реалізації права, 

вміння застосовувати свої права, дотримуватись заборон та виконувати обов’язки 

[206, с. 99]. Особливістю єврейського суспільства є те, що правова освіта в ньому 

почала реалізовуватись ще з часів перших патріархів та Мойсея. Уже тоді на 

практиці знайшов своє втілення принцип, згідно якого знання закону повинен був 

здобувати кожен: від малого до великого.  

В Торі часто згадується повеління осягати мудрість закону та навчати його 

інших, в першу чергу своїх дітей. Не лише суб’єкти, які були наділені владними 

повноваженнями, повинні були знати закон. Метою правової ідеології єврейської 

правової системи було зробити закон предметом вивчення, роздумів та основою 

світогляду кожного окремо члена суспільства. І, звичайно, першим етапом такого 

вивчення та школою повинна була бути сім’я. Так, в Дварім (Повторення закону 

6:6-9) читаємо: «І будуть слова ці, які Я заповідаю тобі сьогодні в серці твоїм. І 

повторяй їх синам твоїм, і промовляй їх, сидячи в домі своїм, і лягаючи, і встаю-

чи. І зав’яжи їх, як знак на руку свою, і будуть вони знаками між очима твоїми. І 

напиши їх на одвірах дому свого і на воротах своїх». Такі ж слова повторяються і 

в Єкев 11:18-20 [53]. З покоління в покоління народ передавав знання, отримані 

від своїх прабатьків дітям та традицію, в тому числі, як саме потрібно надівати 

ручний та головний тфілін, а також яким чином робити мезузу.  

В Торі часто зустрічаються повеління для єврейського народу вчити «синів 

своїх» закону. Недаремно наголос ставився на синах – новому поколінню, від яко-

го залежало майбутнє єврейського народу та єврейських правових традицій. Ве-

ликою перевагою було те, що правова освіта брала свій початок з сім’ї. Як відмі-
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чає єврейський вчений, дослідник іудаїзму Моргуліс М. Г., сім’я повинна була 

виконати дві задачі – розмноження роду людського і розвиток знання між члена-

ми сім’ї [72, с. 81]. В своїй статті «Сутність іудаїзму» вчений наголошує, що ви-

ховання дітей в дусі закону і навчання їх в області знання були прямим 

обов’язком сімейства [72, с. 81]. Історія свідчить, що соціально-політичні умови 

не завжди були сприятливими для професійного вивчення єврейських законів. Ча-

сто судова автономія була під загрозою ліквідації, сповідати єврейську релігію 

заборонялось, а права євреїв масово порушувалися. За таких умов сім’я залиша-

лась єдиним осередком єврейського суспільства, в якому закон хоч і не виконува-

вся в повному обсязі, як цього вимагалося, однак у вигляді знань розповсюджува-

вся спочатку між членами сім’ї, а потім і в окремих соціальних групах.  

Закріплені в Торі норми-повеління навчати дітей закону стали принципом, 

згідно якого кожна єврейська сім’я повинна була виховувати дітей у дусі глибокої 

поваги до єврейських традицій та законів. Рав Єліягу Кі-Тов в книзі «Ти і твій 

дім» відмічає, що як тільки людина народжується, негайно відкриваються перед 

нею дві книги: книга життя і книга виховання. За словами галахіста, старші діти 

ідуть в дім навчання, вчать Тору і набираються мудрості у всіх, хто їх вчить; діти 

молодші йдуть в хедер і вчать Тору, книги пророків і інші книги Священного Пи-

сання, привчаються до виконання заповідей. Зовсім маленьких батько й мати на-

вчають азбуці, вчать їх вимовляти слова «Тора, яку заповів нам Моше, - спадщина 

громади Якова» і благословення, вчать їх читати «Шма, Ісраель» [207]. 

Талмуд свідчить про те, що протягом багатьох поколінь у євреїв не було 

спеціальної системи освіти і не існувало жодних навчальних закладів. Рав Адін 

Штейнзальц у праці «Вступ до Талмуду» зазначає, що введення системи освіти як 

загального принципу, детальна його розробка, вважається заслугою Першосвяще-

ника Йе’ошуа бен Гамла, який належав до покоління, що пережило руйнування 

Другого Храму [102, с. 22]. Глави громад турбувалися, щоби в містах завжди було 

достатньо вчителів для дітей молодшого віку. «Осіб такої професії, - за словами 

єврейського правознавця, - пізніше стали називати «меламед»» [102, с. 22]. Так 

званий початковий рівень навчання, основним предметом вивчення якого була 
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Тора, тривав п’ять років. Він був обов’язковим в єврейському суспільстві. Однак, 

більшість хлопчиків завершували систематичне навчання після спливу цього 

строку, і лише окремі переходили на другий, вищий рівень навчання. Він тривав 

також п’ять років і полягав у вивченні Мішни, тексти якої, за прикладом Тори, 

також завчали напам’ять, та Гемари. Таке навчання проходило уже в талмудист-

ських школах або єшівах і не було загальнодоступним.  

Ще в одній із своїх статей «Еврейська освіта» Адін Штейнзальц, цитуючи 

трактат Кіддушін, наголошує, що навчання в традиційному єврейському суспільс-

тві має на увазі перехід з рівня на рівень, ступінчатість, послідовність і, водночас, 

припускало наступний розподіл: «Людина повинна поділити весь свій час у житті 

на три частини. Одну посвятити вивченню Тори, другу посвятити Мішні, а третю 

частину – Талмуду» [208]. Аналогів того, яку роль відігравала правова освіта в 

єврейському суспільстві, не має жодне суспільство. Вивчення та знання Тори по-

винно було бути основою життя та центром світогляду кожного єврея. В Піркей 

Авот читаємо, що на цьому наголошували мудреці та галахісти всіх часів. Так, 

відомий таннай Гілель заявляв, що «хто не вчиться – приречений на смерть» [185, 

с. 454]. Шамай же говорив: «Зроби свою Тору постійною» [185, с. 455], іншими 

словами - вивчення Тори нехай буде твоїм постійним заняттям.  

Талмуд переповнений настанов про необхідність єврею знати закони свого 

народу, зміст яких охоплює набагато більший обсяг, ніж просто норми права. Єв-

рейський закон представляє собою, з одного боку, духовний та релігійний, а з ін-

шого – соціальний та правовий зв'язок єврейського народу з Богом, виражений в 

укладеному завіті. В одній із наведених у Талмуді (Кіддушін 4:14) дискусій муд-

реців, де мова йшла про ремесло, якого повинен навчити батько свого сина, рабі 

Негорай говорить: «Я залишу всі ремесла, що в світі, і навчу сина свого лише То-

ри, оскільки людина користується від неї нагородою в цьому світі, а основна від-

плата зберігається для майбутнього світу» [202, c. 424]. 

Наведені вище норми й вислови з Тори та Талмуду є свідченням того, на-

скільки важливе місце займала в свідомості єврейського народу правова освіта. 

Незважаючи на складні історико-політичні умови, в яких опинявся єврейський 
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народ, переважна більшість євреїв завжди і у всі часи поглиблено вивчали свій 

закон, вважаючи це релігійним обов’язком. Таким чином, правова освіта в єврей-

ському суспільстві розвивалась як на професійному та науковому рівні, так і на 

буденному. Знаннями єврейських законів володіли не лише цар, синедріон чи ін-

ший орган влади, а й більшість народу, який розумів, що термін «єврей» несе за 

собою набагато більше, ніж просто національний статус. 

 

3.3 Поняття права. «Тора» в єврейському праворозумінні та роль Пи-

сьмового Закону 

Попри важливість та своєрідність функцій кожної складової правової сис-

теми, правовою аксіомою серед науковців є ідея, за якої центром та основою пра-

вової системи є право. Такої думки дотримуються в юридичній літературі: «Право 

– ядро і нормативна основа правової системи, її цементуючий стрижень» [26, с. 

248]; «право – ядро і нормативна основа правової системи, її сполучна та цемен-

туюча ланка» [209, с. 167]. Хочеться відмітити, що право справді відіграє ключову 

роль у правовій системі. Адже, через визначення характеру та сутності права, мо-

жна робити висновки і про інші правові явища в суспільстві, які тісно пов’язані з 

правом та на ньому засновані.  

 Єврейська правова система є яскравим прикладом того, коли право виступає 

фундаментом, на якому побудована не лише правова система, а й всі явища пра-

вової дійсності єврейського суспільства. Аналізуючи походження та сутність пра-

вової системи єврейського народу, очевидним є те, що початок її формування за-

кладений у нормах права, які, в свою чергу, стали основою для створення інститу-

тів влади, розвитку правової свідомості, досягнення правопорядку та породження 

інших правових явищ в єврейському суспільстві. Нормативною основою, яка сто-

їть у центрі єврейської правової дійсності, є Тора. Виступаючи першоджерелом 

єврейського права, вона стала підставою для формування інституційної та ідеоло-

гічної складових правової системи, а також для подальшого розвитку правотвор-

чості. Саме правові норми, виражені переважно через ряд імперативних повелінь, 

послужили базисом для становлення повноцінної правової системи з притаман-
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ною їй нормативною базою, інститутами владних повноважень та духовною скла-

довою. 

 Однак, попри центральну роль Тори не лише в правовій системі, а й в усьо-

му правовому житті єврейського суспільства, вона займає лише невелику частину 

великого масиву нормативної бази, яка тисячоліттями формувалася єврейським 

народом. Тора заклала основу для створення власне єврейського права та започат-

кувала його систему, яка становить собою великий об’єм відмінного за змістом та 

юридичною технікою правового матеріалу. 

 Як випливає з усталеної позиції в науці, термін «єврейське право» появився 

на початку ХХ століття в колах інтелігенції, яка стала на шлях національного від-

родження, та застосовуваний для тлумачення Галахи як національно-самобутньої 

правової системи. Відомо, що один із можливих перекладів з івриту -  ִמְׁשָפט

-де перше слово має значення також «суд», «правосуддя», «су ,(мішпат іврі) ִעְבִרי

дочинство», «рішення суду», «закон», «звичай», «судження» тощо та до теперіш-

нього часу використовується головним чином для позначення виокремленої зі 

всього корпусу Галахи тієї її нормативної частини, яка стосується відносин люди-

ни з іншими людьми та суспільством у цілому, а також взаємовідносин держави й 

громадян» [210, с. 715]. 

 Щодо думок науковців з приводу розуміння сутності та характеру єврейсь-

кого права, то в сучасній юридичній науці вони розбігаються. Відомі вітчизняні 

сучасники-науковці такі як Ю. С. Шемшученко [18, с. 398], Н. В. Володіна [211, с. 

238-239] для розкриття сутності єврейського права опираються на дослідження 

зарубіжних вчених. Дослідники посилаються на думку професора Б. Ліфшіца, 

який дає таке визначення єврейському праву: «Право, сформоване древніми зви-

чаями релігійних юдеїв, право «їх землі», яке є швидше фактичним, ніж юридич-

ним». Не обминають вчені і думку професора З. Фалька, який єврейське право ба-

чить, як «систему юридичних норм, що регулюють різні сторони повсякденного 

життя євреїв та їх вірування». На думку З. Фалька, така система формується з 

норм звичаєвого права, яке протягом більше двох тисяч років поважали євреї 

всього світу. Ще на одну групу зарубіжних вчених опираються науковці, цитуючи 
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І. Енгланда, який вважає, що єврейське право виступає не лише системою звичає-

вих релігійних норм, а й системою відповідних релігійно-етичних принципів, на-

дбаних протягом багатовікової історії розвитку єврейського народу традицій, чи-

сельних тлумачень Талмуду та інших священних книг і писань, а також різнома-

нітних рішень релігійних (раввинських) судів. Слід відмітити, що лише останнє з 

визначень найбільш близьке до сприйняття змісту та суті єврейського права.  

 Аналізуючи наведені вище думки науковців з приводу розуміння єврейсько-

го права, важливо відмітити думку відомого єврейського вченого М. Елона. Даю-

чи визначення єврейському праву, професор приходить до наступних висновків, 

що для того щоб визначити термін «єврейське (івритське) право» в його сучасно-

му розумінні, потрібно визнати, що він включає лише ті області Галахи, які фігу-

рують і в правових системах інших народів, а саме, закони, які регулюють відно-

сини між людьми та кожної людини з суспільством, але аж ніяк не відносини лю-

дини з Богом [11, с. 149]. Таким чином, вчений розмежовує єврейське право від 

релігії. Іншими словами, він пропонує виділяти дві групи норм та законів: одна з 

них – система правових норм, яка регулює відносини між людьми всередині єв-

рейського суспільства, інша – система релігійно-правових норм, яка регулює від-

носини між людьми та Богом.  

Єврейське право є нормативною системою, яка нерозривно пов’язана з релі-

гією. Козлов Т. Л. у дисертаційному дослідженні «Релігійна правова традиція» 

справедливо наголошує, що євреї є народом з яскраво вираженим релігійно-

правовим менталітетом, у яких релігійний і правовий розвиток йшов одним шля-

хом [158, с. 91]. Божественний характер права та установчої влади відслідкову-

ється як з моменту формування правової системи, так і протягом всієї історії її 

розвитку. Оскільки релігія закладена в основу єврейського права, розмежовувати 

ці два поняття є неможливо. Крім того, важливо зрозуміти, що саме релігія пос-

лужила основною причиною для збереження протягом тисячоліть дії єврейського 

права та підтримання його авторитету.  

Професор соціології та права Тель-Авівського університету Леон Шелеф з 

цього приводу зазначає, що перевага єврейського права пояснювалась релігійни-
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ми міркуваннями і почуттям глибокої поваги, як до самого єврейського права, так 

і до його інтерпритаторів, рішення яких в специфічних судових справах сприяли 

збереженню почуття самоповаги і життєздатності громади. На думку професора, 

релігійна основа єврейського права була головною причиною високого статусу, 

який воно мало в єврейських громадах [159, с. 5]. Божественний характер Синай-

ського законодавства заклав початок безперервного зв’язку монотеїстичної релігії 

з єврейським правом. Д-р С. І. Айзенштадт, досліджуючи характер та історичну 

еволюцію єврейського права, наголошує на органічному зв'язку права з релігією. 

Водночас, вчений приходить до висновку, що, хоча такий зв'язок і тримав право 

на визначеній моральній висоті, з іншого боку – зробив його докорінно консерва-

тивним та таким, що насилу піддається впливу духу та потребам часу [36, с. 12-

13].  

 Особливістю єврейського права є й те, що воно є багатогранним правовим 

явищем, що включає в себе не лише правові норми, а й значну кількість інших, 

нормативних за характером, змістовних елементів, покликаних регулювати відно-

сини як в середині єврейського суспільства загалом, так і індивідуально життя 

кожного його члена. Досліджуючи сутність єврейського права, приходить на дум-

ку вислів про бачення права професором О. Яковлева, який зазначає, що право не 

є лише інструментом для вирішення соціальних питань, не є сукупністю правил, 

встановлених політичною владою. Право – це безпосередньє життя людей, воно 

невіддільне від їх буття, бажань, потреб, пристрастей і мрій [212, с. 7]. 

Щось подібне відображене в змісті та характері права єврейського народу. 

Воно невіддільне від життя кожного члена єврейського суспільства. Як право, що 

засноване на Божественній волі, воно користується безумовним авторитетом все-

редині суспільства та проникає у всі його сфери. В своєму дослідженні професор 

М. Елон дає наступну характеристику єврейському праву: «Єврейське право регу-

лює життя кожного єврея з того моменту, як він просинається зранку, протягом 

всього дня і всього життя. Ним керуються на роботі і під час відпочинку, в будні і 

свята, у радісних подіях і під час смутку. Єврейське законодавство формувало все 
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життя нації, регулювало взаємовідносини всередині громади та відносини євреїв з 

іншими народами» [11, с. 5]. 

Серед низки конструктивних напрямів, які дозволяють розглянути поняття 

єврейського права під кутом зору новітніх загальнонаукових поглядів та досяг-

нень правової думки, важливим є виокремлення особливостей, які відображають 

сутність та специфічний характер єврейського права. Слід відмітити, що окремі з 

них уже зустрічалися в попередньому розділі при розгляді особливостей правової 

системи загалом. Отже, крім нормативності, загальнообов’язковості та формаль-

ної визначеності, єврейське право виділяється наступними, притаманними лише 

йому ознаками: 

1. Праворозуміння єврейського народу засноване на природно-правовому 

підході.  

2. Як наслідок Божественного характеру єврейське право користується без-

умовним авторитетом в суспільстві.  

3. Єврейське право слід характеризувати як таке, що є ефективним соціаль-

ним регулятором у суспільстві.  

4. Широка сфера дії єврейського права за предметом правового регулюван-

ня, тобто колом суспільних відносин в єврейському суспільстві.  

5. Ще однією особливістю єврейського права є те, що його дія в часі, прос-

торі та за колом осіб, як права «живого», не пов’язана з існуванням власної неза-

лежної держави.  

6. Неузгодженості в системі єврейського права.  

7. Єврейському праву притаманний здебільшого імперативний характер, 

оскільки переважна більшість його норм є імперативними, а не диспозитивними.  

8. Відсутність чіткого поділу на публічне та приватне право, а також на ма-

теріальне та процесуальне.  

На унікальність єврейського права наголошує Д. В. Лук’янов, який першим 

сформував загальнотеоретичну модель релігійної правової сім’ї на підставі порів-

няльно-правових характеристик ісламської, канонічної, індуської та іудейської 

правових систем. В своєму дослідженні він дає наступне визначення «іудейсько-
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му (єврейському) праву» – «релігійно-правова система, що регулює суспільні від-

носини всередині єврейської громади, яка сповідує іудаїзм, характеризується мо-

нонаціональністю, переважним використанням заборон і зобов’язань, здатністю 

до існування та розвитку в умовах відсутності держави як політико-

територіальної організації» [213, с.162]. В деяких державах єврейське право офі-

ційно виступало законом, закріпленим владою в межах політичної автономії єв-

рейського народу, в інших же – врегульовувало відносини в середині єврейської 

громади неофіційно. Однак, в обох випадках беззаперечним є той факт, що євреї 

будь-яким способом старались вирішувати судові справи згідно власного права та 

традицій без втручання державної влади, якій були підвладні. Так звана відчуже-

ність та ізоляція єврейського суспільства в питаннях власної системи права, влас-

них традицій та звичаїв дали підставу в якійсь мірі розглядати існування єврейсь-

ких громад як «державу в державі».  

Розглянувши характерні для єврейського права особливості та врахувавши 

думки науковців-попередників, пропонуємо розглядати єврейське право як засно-

вану на релігії систему правових норм, принципів, звичаїв та традицій, сформова-

ну та збережену протягом тисячоліть єврейським народом, яка з допомогою пра-

вових засобів покликана регулювати суспільні відносини всередині єврейського 

суспільства для забезпечення правопорядку. 

За предметом правового регулювання єврейське право охоплює дві основні 

групи суспільних відносин, які яскраво виражені та є домінуючими в єврейському 

суспільстві, а саме: а) відносини між Богом та членами єврейського суспільства; 

б) відносини виключно між людьми в середині єврейського суспільства. 

Такий поділ на групи суспільних відносин, які регулюються єврейським 

правом, є досить глобальним у межах сфери правового регулювання. Кожна з 

двох груп в свою чергу поділяється на низку підгруп. Так, у першій групі можна 

виокремити такі відносини між Богом і людиною, як: відносини жертвоприно-

шення і храмової служби, відносини принесення дарів та десятин, відносини з 

приводу часу та порядку молитов, святкування суботи та єврейських свят, ритуа-

льної чистоти та нечистоти тощо. Другу ж групу відносин становлять цивільні, 
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сімейні, господарські, кримінальні відносини, які виникають між членами єврей-

ського суспільства. Запропонований поділ на дві основні групи суспільних відно-

син, регламентованих єврейським правом, показує широку сферу дії права, яка 

охоплює не лише відносини між людьми в середині суспільства, а й між людиною 

та Богом, які називають релігійними. 

Виражаючи повагу до прийнятної термінології в рамках правової науки, для 

адекватного відображення сутності та характеру єврейського права не можемо 

обійтися без вживання специфічної для єврейської правової традиції термінології. 

Ми уже частково торкались питання єврейської термінології, розглядаючи нетра-

диційне розуміння в єврейській правовій системі терміну «закон». Слід відмітити, 

що одним «законом» єврейська термінологія не обмежується, навпаки, вся систе-

ма права пронизана притаманними лише їй термінами та поняттями. Одним із та-

ких є термін «Галаха», який, на перший погляд, якраз вміщає в своєму значенні 

все те, що прийнято називати єврейським правом.  

Усталеною в науці є позиція, що Галахою називають як сукупність всіх ус-

них релігійно-ритуальних та правових норм, так і кожну норму окремо. Спочатку 

Галаха повинна була означати лише норму, діючу з давнього часу, яка стала наро-

дним звичаєм; проте, згодом почали говорити: «прийняли галаху», тобто встано-

вили законну норму» [214, с. 37]. 

Сучасні вітчизняні науковці в своїх дослідженнях розглядають Галаху, як 

правило, в широкому розумінні як сукупність всіх єврейських норм та законів. 

Так, український науковець Цвігун Л. А. в своїй статті «Правила тлумачення Га-

лахи» дає наступне визначення: «Галаха (частина іудаїзму, що регламентує релі-

гійне, сімейне та цивільне життя євреїв) є сукупністю законів, що містяться в То-

рі, Талмуді і більш пізній равиністичній літературі, яка і містить в собі матеріал з 

питань тлумачення Тори і Талмуду» [215, с. 258]. Іншою є думка Примакова Д. Я., 

який зазначає, що Галаха представляє собою нормативну частину іудаїзму на ос-

нові Тори і Талмуду [216, с. 25].  

Однак, слід відмітити, що в єврейському розумінні Галаху прийнято розгля-

дати в широкому та вузькому значенні. В широкому значенні вона виступає суку-
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пністю всіх норм, законів та звичаїв, виведених суб’єктами правотворчості протя-

гом всієї історії єврейського народу. У вузькому ж розумінні Галаху слід розгля-

дати, як окрему норму, окремий закон, виражений через норму, чи окрему право-

ву позицію уповноваженого на те суб’єкта правотворчості. Поширеним у єврей-

ській традиції є також уживання терміну «галахот», яким якраз і називають часто 

окремі норми Галахи.  

Такий підхід до розуміння євреями терміну «Галаха», яка, за традицією, бе-

ре початок через «одкровення на горі Синай» [217, с. 277], на перший погляд, є 

підставою для співставлення її з єврейським правом. Проте, дозволимо собі не по-

годитись з таким баченням змісту єврейського права, оскільки воно обмежує його, 

і обмежує передовсім за обсягом правового матеріалу. Подібно тому, як сучасна 

юридична наука бореться з нормативістським підходом до розуміння права, так 

слід спростовувати ідею про те, що єврейське право обмежується виключно Гала-

хою.  

Хочеться відмітити, що коли говорять про Галаху як нормативну частину 

Усного Закону, то часто для того, щоб підкреслити її нормативний характер та 

зрозуміти суть, проводять паралель з Агадою. На відміну від Галахи, Агаду 

-здебільшого прийнято називати так званою ненормативною частиною Ус (ַהָגָדה)

ного Закону. Часто під Агадою розуміють «все те, що не є Галаха», а, відповідно, і 

не відносять її до єврейського права. Не погоджується з таким твердженням Йо-

сиф Агур, зазначаючи, що Агада є більш широким і універсальним поняттям, 

адже вона включає тлумачення віршів Писання, історичні оповіді, розповіді про 

персонажів Танаху та інших людей, що залишили слід в історії єврейського наро-

ду, народні перекази, етичні проповіді, твори про існування світу, про суспільство 

і державу, поезію, драму та багато іншого [218, с. 8]. 

В сучасній правовій науці Агада представлена як обширна галузь талмудич-

ної літератури, що має своїм предметом подальший розвиток існуючих у Біблії 

релігійно-етичних переконань та містить в собі повчання й афоризми релігійно-

морального характеру, історичні передання та легенди, метою яких є не створення 

обов’язкових практичних норм, а вплив на душевний настрій людини» [219, 
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с.386]. По іншому бачить Агаду єврейський публіцист С. Г. Фруг, в поглядах яко-

го вона сприймається швидше як літературний жанр, який не має нічого спільного 

з правом. Він відмічає, що Агада виступає в широкому значенні коментарем до 

текстів біблійських оповідей. Правда, вона розширяє рамки останніх, вводить нові 

епізоди, встановлює зв'язок між віддаленими подіями, образами, пророцтвами, 

утворює, - або, по крайній мірі старається утворити «обстановку», то побутову, то 

містичну, кожного моменту, кожної події [220, с. III]. Цікаво, що у відомій праці 

«Вступ в Талмуд» Адін Штайнзальц взагалі приходить до висновку, що важко да-

ти формальне визначення поняття «агада» і обмежити його чіткими рамками [102, 

с. 9]. 

Попри те, що система агадичного матеріалу є досить широким поняттям, 

вона тісно пов’язана та завжди переплітається з Галахою, доповнюючи її для 

кращого розуміння алегоріями. Єврейський прозаїк, виходець з України - Хаїм 

Нахман Бялик такий взаємозв’язок пояснює тим, що насправді Галаха і Агада та-

кож є нічим іншим як двоєдиним елементом, - двома обличчями однієї й тієї ж 

особи. Галаха сама стає джерелом нової Агади. Жива і здорова Галаха є Агадою в 

минулому або майбутньому, і навпаки. Їх початки і кінці закладені одна в одній 

[221, с. 4].  

Досліджуючи Талмуд, стає зрозумілим, чому єврейські правознавці сприй-

мають Галаху та Агаду як дві сторони однієї медалі. Агада розміщена в Талмуді 

не за якоюсь конкретною схемою, не має чітко виділених меж і, лише заглиблюю-

чись у зміст Гемари, ми розуміємо, що часто маємо справу з Агадою. Мудреці на-

водять текст Агади тоді, коли вважають це за потрібне. Найчастіше алегоричні 

форми вираження змісту, прихованого в Мішні чи Гемарі, необхідні тоді, коли 

потрібно пояснити важко зрозумілі поняття на доступній для кожного мові. Саме 

тоді мудреці вдавались до Агади, яка, за словами А. Штайнзальца, навіть в пере-

важній більшості випадків при розбіжностях в поглядах не носить характеру спо-

ру, так як кожний з мудреців старається лише доповнити іншого [102, с. 9]. 

За допомогою притч, афоризмів, алегорій та розповідей Агада намагається 

доповнити Галаху, часто заповнюючи прогалини, з якими Галаха самостійно не в 
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змозі впоратись. Тому, часто мудреці для того, щоб більш доступно пояснити як-

усь ідею, вдаються до агадичної форми вираження своїх думок. Така роль Агади 

як одного з елементів Усного Закону дає підстави вважати її джерелом єврейсько-

го права. Важливо в даному випадку підмітити єврейського правознавця, профе-

сора М. Елона, який зазначає, що в деяких випадках самі юридичні норми були 

встановлені на підставі агадичних матеріалів [11, с. 142]. Крім того, вчений наго-

лошує, що навіть у постталмудистській літературі Агада продовжувала виконува-

ти роль аргументу і була живильною основою для різних законів, що базувались 

на єврейському праві [11, с. 143]. Досліджуючи взаємозв’язок між Галахою та 

Агадою, М. Елон приводить ряд юридичних рішень, винесених єврейськими муд-

рецями на підставі Агади. За його словами, для нас ці рішення – цінна ілюстрація 

тісного взаємозв’язку Агади й Галахи та тих методів, до яких звертались мудреці 

для перемоги справедливості [11, с. 148]. 

Важливо відмітити, що коли мова йде про Галаху та Агаду, то єврейська 

традиція часто вживає дані поняття в контексті «Письмового» та «Усного Зако-

ну», ототожнюючи з Письмовою (Тора ше-бі-хтав) чи Усною Торою (Тора ше-бе-

‘ал пе). Відразу слід відмітити, що не так легко розставити пріоритети однієї із 

них над іншою в контексті правового впливу на суспільні відносини, оскільки ду-

мки галахістів з цього приводу розходяться. Але ми уже частково торкались теми 

особливого статусу Письмового Закону – Тори, коли давали оцінку кодифікації 

єврейського законодавства. Схиляючись до думки, що Письмова Тора виступає 

своєрідною Конституцією в системі єврейського права, стає зрозумілим, що вона 

є основою, навколо якої побудована вся правова система, а отже, і наділена більш 

високим статусом та авторитетом ніж інші джерела права.  

Хочеться у зв'язку з цим відмітити, що Усна Тора тісно пов’язана з Письмо-

вою, доповнює та пояснює її. Крім того, згідно єврейської традиції як одна, так і 

інша має єдине джерело походження.  

Перш ніж перейти до вияснення поняття Письмової Тори (Тора ше-би-

хтав), розглянемо термін «тора» та зміст, який закладений у ньому. У спеціальній 

літературі з цього питання термін «тора» відображено в трьох значеннях: 
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1. Загальновживаний термін, який означає як Письмове, так і Усне єврейські 

Вчення. 

2. Текст писаного права («Сефер Тора»). Великий рулон пергаменту, на 

якому записані рукою п’ять книг Мойсея на івриті буквами без будь-яких голос-

них, наголосів чи співучих значків. Сувій Тори вважається святинею, до якої пот-

рібно відноситись з шанобливою обережністю. Вони зберігаються в основному в 

«Арон га-Кодеш» в синагозі та витягуються кілька разів на тиждень для читання 

Тори.  

3. Тора, як перша частина абревіатури Танаху. Вона представляє собою 

п’ять книг Мойсея, яких прийнято називати П`ятикнижжям Мойсея (Буття, Вихід, 

Левит, Числа, Повторення закону) [222]. 

В єврейській традиції термін «тора» (תֹוָרה) справді вживається в декількох 

значеннях. Однак, в якому б контексті він не вживався, суть його не міняється – 

він означає вчення, закон, доктрину [81, с.348]. Автори ж ЕЄЕ відмічають, що 

крім цього значення, в сучасному івриті «тора» означає також філософську, нау-

кову і т. п. систему (наприклад, торат Кант – «теорія вчення філософії Канта», 

торат ха-яхасут – «теорія відносності») [223]. Попри такий сучасний переклад 

терміну «тора», ми спробуємо висвітлити основні підходи до бачення Тори як 

джерела права в контексті єврейського праворозуміння.  

Отже, в єврейській правовій термінології «тора» вживається в декількох 

значеннях: 

1. Звід п’яти книг Мойсеєвого законодавства, які є невід’ємною частиною 

Танаху (Священного писання). Таке бачення Тори є досить вузьким в межах єв-

рейського праворозуміння, оскільки обмежується лише Мойсеєвим Законом. Про-

те, має важливе юридичне значення так як становить собою Письмову Тору, або, 

так званий Письмовий Закон.  

2. Окремі закони-норми, що містяться в Мойсеєвім Законі. Читаючи Тору на 

мові івриту, відзначимо, що термін «тора» часто вживається і в самому тексті, ко-

ли мова йде про окремі норми-повеління, або так звані закони. Так, слово «то-

ра(т)» ми зустрічаємо в книзі Ва-ікра (Левит) 6:7, коли мова йде про закон жерт-
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ви цілопалення, в текстах Ва-ікра (Левит) 14:2,57, коли згадується закон про про-

каженого й проказу, в Бе-мідбар (Числа) 19:14, де наведено вчення (закон) про 

нечистість мертвої людини [53]. Цікаво, що ще задовго до того, як Письмовий За-

кон був даний Мойсею на Синаї, Авраам «виконував волю Бога та Його застере-

ження, виконуючи Його заповіді, постанови і закони» (Бе-рейшіт (Буття) 26:5). І в 

даній нормі Тори на івриті також вжито «торо(таі)», що означає множину Божих 

повелінь.  

3. Всю систему єврейського права, побудовану шляхом тлумачень та інтер-

претацій Письмового Закону. Вона і становить собою Усну Тору, яка за єврейсь-

ким вченням є також Божественним одкровенням та традиційно розглядається як 

така, що дана Мойсею на горі Синай разом з Письмовою.  

Навівши три основні підходи до розуміння терміну «тора», зупинимось де-

тальніше на першому із них. Письмова Тора (Тора ше-бі-хтав), яку християнсь-

кий світ називає П’ятикнижжям Мойсея, на івриті звучить як хамешет сіфрей То-

ра (ֲחֵמֶׁשת ִסְפֵרי תֹוָרה), що в перекладі означає п’ять книг Тори. Загальновідомо, що 

Тора вживається також як хуммаш (ֻחָמׁש) – так званий Мойсеїв закон [224].  

Якщо говорити про Тору як систематизоване джерело права, то слід відмі-

тити, що вона виступає, з точки зору систематизації, частиною цілого. Мова йде 

про те, що Тора ввійшла частиною в редакцію ще одного джерела єврейського 

права – Танаху. Однак, це жодним чином не перешкодило збереженню її статусу 

як самостійного джерела права, що має вищу юридичну силу. Так, Танах предста-

вляє собою найдавніше систематизоване письмове джерело єврейського права, 

назва якого є акронімом. Як уже згадувалось раніше, Танах складається з трьох 

розділів: 1) תֹוָרה(Тори) – П’ятикнижжя або П’ять книг Мойсея; 2) ְנִביִאים (Невім) – 

Пророки; 3) ְכתּוִבים(Ктувім) – Писання [66]. Таким чином, Письмова Тора, висту-

паючи самостійним джерелом права, що має особливий статус в системі єврейсь-

кого права, водночас утворює складову та невід’ємну за змістом частину іншого 

джерела права – Танаху.  

Письмовий Закон також має внутрішню структуру та складається з п’яти 

книг Мойсея, а саме: Бе-рейшіт (ְבֵראִׁשית) – «на початку», Шмот (ְׁשמֹות) – «імена», 
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Ва-ікра (ַוִיְקָרא) – «і закликав», Бе-мідбар (ְבִמְדָבר) – «в пустині», Дварім (ְדָבִרים) – 

«слова». Розглянемо коротко зміст кожної із них для того, щоб краще зрозуміти, 

що ж собою представляє центральне джерело єврейського права.  

Бе-рейшіт (ית ֵראשִׁ -назва та перше слово першої книги Тори, яка розпо – (בְּ

чинається зі слів: «На початку створення Всесильним неба і землі…». Вона почи-

нається зі слів про створення світу й людини та містить багато історичних подій. 

Серед таких подій є гріхопадіння Адама й Єви, всесвітній потоп, історія життя 

Авраама й Сари, їхніх синів, історія Якова та його синів, виокремлено історію Йо-

сипа, переселення єврейського народу в Єгипет. В контексті єврейської історії та 

розвитку єврейської правової системи дана книга свідчить про два важливі моме-

нти: 1) до Синайського законодавства існували норми, які передавались усно та 

врегульовували тогочасні суспільні відносини; 2) як свідчить іудейська доктрина, 

надання статусу єврейському народу через складання Заповіту Бога з Авраамом.  

Шмот (מֹות  назва та друге слово другої книги Тори, яка розпочинається – (שְּ

словами: «І ось імена синів Ізраїля...». Вона містить також багато історичних по-

дій, пов’язаних з єврейським народом. Ними є вихід з єгипетського рабства, де-

сять кар на Єгипет та інші події, які мали місце на початку перебування євреїв в 

пустині. Однак, однією з найважливіших подій, описаній в Шмот, що відіграла 

важливу роль в контексті розвитку єврейської правової системи, є отримання на-

родом Тори на горі Синай. Книга Шмот описує історичні корені правотворчого 

процесу, в якому єдиним джерелом Закону був Бог. В цей час Закон набуває пи-

сьмової форми  

Ва-ікра (ָרא קְּ -перше слово та назва третьої книги Тори, яка розпочина – (ַויִׁ

ється словами: «І закликав Моше Бог, і сказав йому...» В ній міститься деякі зако-

ни та принципи, дані Мойсею на горі Синай. Закони, що були записані Мойсеєм і 

містяться в Ва-ікра, врегульовують, як правило, релігійні відносини. До таких за-

конів відносять: закони кашруту, закони про свята, закони про життя священни-

ків, обрядові закони щодо жертвоприношення. Американський раввин Моше 

Вейсман зазначає, що друга назва книги Ва-ікра – Торат Коанім (Закон коенів), 

оскільки більшість законів цієї книги стосуються коенів прямо, а деякі – опосере-
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дковано [225]. Однак, є окремі закони та принципи, які регулюють і відносини 

між членами єврейського суспільства. Ними є закони, які регулюють ряд питань 

сімейних, цивільних та кримінальних відносин, а також принципи справедливого 

правосуддя. 

Бе-мідбар (ָבר דְּ מִׁ  четверта книга Тори, яка розпочинається словами: «І – (בְּ

говорив Бог, звертаючись до Моше в пустині Синай…». Вона описує період пере-

бування ізраїльського народу в пустині з другого року виходу їх з єгипетського 

краю. В Бе-мідбар описано багато подій, які мали місце в єврейській історії. В 

книзі наведені обрядові закони жертвоприношення, закони про Левитів, про свя-

та, присутні настанови та накази про розподіл обіцяного краю. Крім того, Бе-

мідбар містить закони, які регулюють кримінальні відносини щодо умисного 

вбивства та з необережності, а також накази виділити міста-сховища для осіб, що 

здійснили такий злочин з необережності. Із законів, які би регулювали цивільні 

відносини наведений лише закон про спадкування (на прикладі судової справи 

Цлофхадових дочок). Особливе місце займають закони, що регулюють міжнарод-

ні відносини, тобто відносини єврейського народу з іншими народами. 

Дварім (ים בָָרִׁ  п’ята і остання книга Тори, яка починається словами: «Ось – (דְּ

слова, які говорив Моше всьому Ізраїлю…». Як і попередні книги, її назва 

пов’язана з одним із перших слів з яких вона починається («слова»). В єврейській 

традиції її прийнято називати «Мішне Тора» (ִמְׁשֵנה ַהתֹוָרה), що в перекладі означає 

«повторний Закон». Це пояснюється тим, що окремі закони, які приведені в ній 

повторяються та уже відомі з попередніх чотирьох книг. Дварім становить собою 

систему законів та правил, згідно яких повинен жити єврейський народ в Єрец-

Ісраель. Попри те, що в книзі приведені історичні події ведення війн, факти по-

рушення єврейським народом Закону, основна її роль в Торі як цілісному джерелі 

права – вказати на особливість єврейського Закону, ще раз деталізувати та показа-

ти його характер, а основне – сформувати фундамент, основні норми й принципи, 

на яких повинна базуватись правова система в цілому.  

Таким чином, незважаючи на те, що Тора містить в собі значну кількість іс-

торичних подій та розповідей, вона залишає за собою силу джерела права, що по 
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ієрархії стоїть вище всіх. Згідно Талмуду, Трактат Сота, лист 43, Тора була дана 

єврейському народу на горі Синай в 2448 році від створення світу (1312 рік до 

н.е.) [226].  

Зрозуміло, що Письмовий Закон не був даний Мойсею на Синаї в такому 

вигляді як він існує тепер та без поділу на п’ять книг. Редакція, впорядкування, 

збір та систематизація даної на Синаї інформації та законів здійснювались мудре-

цями після повернення євреїв із Вавилонського полону. Абрамов Юрій Бен Азарія 

в своїй книзі «Система Священних Книг Іудаїзму» наголошує, що після Вавилон-

ського полону тексти П’ятикнижжя, зібрані із різних міст, були вивірені та уточ-

нені. Канонізація книг Священного Писання (Пророків, Писання), розпочаті 

Єзрою, була продовжена Мужами (Мудрецями) Великого Собору в наступні сто-

ліття» [227, с. 9]. І хоч історики розходяться в думках з приводу дати канонізації 

Тори, важливо відмітити, що остаточна її редакція, як частини Танаху, була заве-

ршена вже не Мойсеєм чи Єзрою, а послідуючими мудрецями, в тому числі і ко-

легіальним законодавчим органом - Великим Собором.  

Аналізуючи текст Тори як джерела права з особливою правовою роллю, 

слід виділити три основні його ознаки.  

По-перше, згідно єврейської правової традиції, Тора була дана єврейському 

народу як результат укладення завіту з Богом. На івриті «завіт» (союз, договір) 

звучить як «бріт» (ִץשש  та часто зустрічається в Торі [81, с. 310]. Вперше він був (ב 

укладений з патріархом Авраамом (17 Лех Леха) та виражався через обрізання, що 

свідчило про відокремленість народу. Другий завіт був укладений на Синаї, як 

написано: «Союз» - це не що інше, як Тора» (Шаббат, 2 глава, лист 33-а) [106, с. 

233]. Він виступав так званим договором, згідно якого Бог бере під свою опіку 

Ізраїль за умови дотримання даного Закону. Умова, за якої єврейський народ ма-

тиме перевагу: «Якщо ви будете слухатися Мене і виконувати завіт (союз) Мій…» 

(Ітро 19:5,6) [53]. Про слова завіту згадується і в Тіса 34:28: «І провів там Моше 

сорок днів і сорок ночей…і написав Бог на скрижалях слова союзу, Десять Запо-

відей». Крім того, книга Дварім неодноразово наголошує на виконанні Закону як 
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умови дотримання союзу та попереджає про наслідки його невиконання (Ва-

єтханан 5, Таво 28-29, Ніцавім 30).  

Йехієль Цайткін та Реувен Бен-Ісраель в книзі «Торат Моше» зазначають, 

що розглядати окремі частини Тори потрібно в світлі основної теми книги: укла-

дення союзу між Всевишнім і єврейським народом. На думу авторів, закони, ви-

кладені в Торі, виступають словами союзу з Всевишнім, пунктами цього догово-

ру, а вся інформація, викладена в Торі, повинна відповідати цій основній темі 

[228, с. 13]. На перший погляд, враховуючи поставлений на союзі наголос, все 

зводиться до того, що Закон даний лише для єврейського народу. Однак, у всі ча-

си між галахістами існували дискусії з приводу того, чи може неєврей читати То-

ру і виконувати її. Піднімає це питання і Євгеній Левін в своїй статті «Чи можна 

навчати Тору неєврею», наводячи неоднозначні погляди раввинів-галахістів. Вра-

ховуючи суперечливий характер єврейського права, складно дати на основі Гала-

хи одностайну відповідь [229].  

 Так, у Мішне Тора (в законах про царів) читаємо: «Неєврей, вивчаючий То-

ру, заслуговує на смерть; лише те, що відноситься до семи заповідей, вони вправі 

вчити. Загальне правило таке: «не дають їм змінювати закон і придумувати для 

себе додаткові заповіді на свій розсуд, але нехай [неєврей] або приймає іудаїзм і 

виконує всі заповіді, або задовольняється своїми законами, і не додає до них, і не 

віднімає від них» [122, с. 610-611]. Наголошуємо, що «заслуговує смерть» згідно 

Талмуду слід розуміти не в буквальному розумінні, а «від рук Небес, не від рук 

людей» [122, с. 611]. Однак, в іншому місці Талмуд наголошує на тому, що Тора 

відкрита для всіх бажаючих без обмежень. З цього приводу в талмудичній літера-

турі - Мехільта (Баходеш, Параша 5) йдеться: «Трьома речами дана була Тора: 

пустелею, вогнем і водою: як ці даються даремно для всіх, хто приходить у світ, 

так вона дана даремно для всіх приходящих у світ» [205, с. 182]. В іншому місці 

Баходеш (Параша 1) пояснюється, чому Тора була дана в пустелі: «Тора дарована 

всенародно, відкрито, в області безхазяйній тому, що, якби Він дав її в Землі Ізра-

їлевій, то вони (євреї) говорили б народам світу, що їм немає в ній частки, тому 

Він дав її всенародно, відкрито і в місці безхазяйному: хто хоче отримати, нехай 
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приходить і бере [205, с. 170]. Як у першому, так і в другому випадку мова йде не 

про євреїв як націю, а про всіх, хто приходить у світ. Таким чином, Талмуд пояс-

нює, що, попри особливий статус синів Ізраїля та укладений з ними союз, Тора 

відкрита для всіх бажаючих без обмежень.  

По-друге, згідно єврейської правової традиції, Письмова Тора наділена вла-

стивостями незмінності та вічності. Про те, що Тора не підлягає спростуванню 

записано в Дварім (Повторення закону) 13:1: «Все, що я заповідаю вам, строго 

виконуйте; не додавайте до цього нічого і нічого не відіймайте від цього» [53]. 

Така чітка та ясна настанова дає зрозуміти, що закони Тори дані єврейському на-

роду на вічні часи. Зі змісту даної норми слідує, що Письмовий Закон незмінний і 

не можна ні додати, ні відняти від нього. Так, в Дварім (Повторення закону) 29:28 

читаємо: «Приховане – Богу, Всесильному Нашому, а відкрите – нам і синам на-

шим навічно, щоб виконувати всі слова вчення цього». Враховуючи те, що слова 

ці ще раз наголошують на укладений союз євреїв з Богом, стає зрозумілим, що 

Закон, як і союз, є вічним та незмінним.  

Слід відмітити, що заборона змінювати Тору ввійшла в число 365-ти забо-

рон, що наведені в ній. І лише згодом мудреці через Усний Закон дали відповідь, 

що така заборона стосується не лише Письмового, а й Усного вчення. Так, Рамбам 

в «Книзі заповідей», як заповідь 313, виділяє: «Заборона додавати до сказаного в 

Торі: як до того, що написано прямо в тексті, так і до того, що передає [усна] тра-

диція». Заповідь 314 звучить, як «заборона віднімати від сказаного в Торі: як ус-

ній, так і письмовій». Крім того, галахіст посилається на окремі місця в Талмуді, 

де мудреці чітко говорять: «(Той, хто поступає так-то чи так), порушує заповідь 

«не добавляй» або…тим самим ти порушив заповідь «не добавляй» (Звахім 80а, 

Єрувін 100а, Рош га-Шана 28б) [125, с. 589].  

Окрім такої властивості як незмінність, єврейська традиція дотримується 

ідеї вічності Тори. Мідраш говорить про те, що Тора вічна і коли Бог творив світ, 

то «дивився в Тору». Звертають на це увагу в своїй статті і Менахем Яглом з Меір 

Левіновим, досліджуючи Берешіт раба 1:1, де пише: «На початку створив Бог»; 

«початок» - це не що інше, як Тора». Автори наголошують на тому, що «світ бу-
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дувався на Торі, а не Тора побудована за зразком нашого світу», а, отже, Тора іс-

нувала задовго до Синайського законодавства [230]. В Талмуді неодноразово зга-

дується про те, що Закон буде існувати вічно. До прикладу, в главі 3 Авот р. На-

тана наведена цитата р. Аківи, який сказав: «Благословен Господь, Бог Ізраїля, 

який вибрав слова Тори і слова мудреців, бо і слова Тори, і слова мудреців будуть 

існувати віки вічні» [185, с. 494]. Таким чином, не лише Письмовий Закон, а й 

слова мудреців, тобто Усний Закон, згідно Талмуду вважаються вічними.  

Якщо, враховуючи єврейську традицію, можемо зрозуміти і допустити 

вчення про вічне існування закону, то з незмінністю закону погодитись складно. 

Досліджуючи закони єврейського права, нам важко зрозуміти, про що йде мова, 

коли протягом всієї історії розвитку правової системи Галаха збагачувалась новим 

об’ємом правового матеріалу. І якщо з Письмовою Торою заборона «додавати» чи 

«віднімати» є такою, що вкладається в наше розуміння, то у випадку з Усною То-

рою такий підхід викликає сумніви. Проте, в єврейському розумінні закон дійсно 

вважається незмінним, а вся система галахічного матеріалу, тобто Усного вчення, 

виведена шляхом інтерпретації та тлумачень - спочатку Письмової Тори, а потім і 

окремих норм галахістів. Враховуючи це, першим предметом тлумачення висту-

пила Письмова Тора як Закон, що не підлягає спростуванню, змінам і доповнен-

ням. Відповідно, вся система єврейського права – це результат багатовікових тлу-

мачень та коментарів Божественного джерела права, даного євреям на горі Синай.  

По-третє, Письмова Тора зберігає за собою роль джерела права, що має ви-

щу юридичну силу в системі єврейського права. Таке розуміння євреями Тори по-

яснюється, в першу чергу, тим, що вона заснована на Божественному одкровен-

ню. В єврейському праворозумінні такий підхід до бачення права втілений в зага-

льновживаному вислові «Тора з небес» (Тора мін га-шамаім), який поступово пе-

реріс у один із принципів права. В Шмот (Вихід) 20:19 читаємо, що коли давався 

народу Закон, то голос лунав з неба: «І сказав Бог, звертаючись до Моше: Так 

скажи синам Ізраїля: бачили ви, що з небес я говорив з вами» [53]. Водночас, да-

ний принцип показує, що Тора, яка нам відома сьогодні, є тією Торою, яку отри-
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мав на Синаї Мойсей з небес. В листі 105-а глави ХІІ трактату Шабат читаємо: «Я 

сам написав і дав (Тору)» [231, с. 196]. 

 Відомий британський раввін, професор Джонатан Сакс розкриває поняття 

даного принципу через призму трьох метафор (образів): чоловіка й жінки; пана і 

слуги; батьків і дітей. Перше фундаментальне твердження полягає в тому, що 

«слова Бога на горі Синай були «арей ат мекудешет ли» - ви заручені мені як на-

род і це буде вашим шлюбним контрактом. Тора є шлюбним договором між Бо-

гом і єврейським народом, вона функціонально еквівалентна обручці. Другу ме-

тафору автор розкриває як політичну. Згідно неї, Тора є адон і евед, писана кон-

ституція єврейського народу як нації, що знаходиться під суверенітетом Бога. Це 

є Тора – конституційний, політичний документ, перша в історії писана конститу-

ція. Остання метафора, - зі слів автора, - є найбільш зворушливою. Тора є листом 

Бога до нас, його способом сказати нам: «Наші дороги можуть розійтись. Тра-

питься мені бути далеко. Читайте Мій лист вам, і тоді Я буду з вами». Лист бать-

ків до дітей» [232]. Наведені вченим метафори показують глибину того, що в єв-

рейській свідомості представляє собою Тора. Таким чином, для євреїв Тора є не 

просто союзом, вираженим через Закон, вона є своєрідним духовним зв’язком з 

Богом, як дітей з батьком.  

Водночас, не слід забувати і про інший принцип – «не на небесах вона», як 

написано в Дварім: «Не на небесах вона, щоб сказати: «Хто піднявся б для нас на 

небеса і приніс би її нам, і сповістив би її нам, щоб ми виконували її?» (Дварім 

(Повторення закону) 30:12). Д-р Й. Герц в коментарях до Тори пояснює, що запо-

віді слід розуміти як реальні, а не такі, що належать до надприродного світу. Ав-

тор відмічає, що вони не зобов’язують людину підніматись на небеса, шукати там 

істину і просити допомоги у ангелів [53, с. 1287]. Тому перший із наведених 

принципів вказує на Божественний характер Тори як Закону, даного з неба, а ін-

ший принцип - «не на небі» дає зрозуміти, що закони, приведені в Торі є реальни-

ми, та такими, що не потребують надприродних зусиль для виконання. 

Абсолютний авторитет Письмового Закону, побудований на принципах віч-

ності, незмінності та Божественного одкровення, став причинно-наслідковим 



168 

 

зв’язком його вищої юридичної сили в системі джерел єврейського права. Жодне 

джерело єврейського права не наділене такою юридичною силою та авторитетом, 

як це притаманно Письмовій Торі. Незважаючи на те, що в єврейській традиції 

велику роль відіграє Усний Закон, часто навіть більшу ніж Письмовий, в основі 

розвитку всієї системи права стоїть Письмова Тора. Вона є своєрідною точкою 

опори, від якої беруть початок інші, похідні джерела права. Всю історію розвитку 

єврейської правової системи як окремі галіхісти, так і колегіальні органи влади, 

наділені повноваженнями в законодавчій та судовій сферах, за еталон вважали 

Письмову Тору. Кожне винесене судове рішення та будь-який прояв правотворчо-

сті повинні були здійснюватись у відповідності до норм та законів П’ятикнижжя. 

Талмуд застерігає: «Мудреці, будьте обережні в словах своїх, щоб не вирішувати 

будь-яку справу не згідно з вченням Тори, і не накликати на себе смерть зі сторо-

ни Неба; і щоб послідовники ваші не вирішили чого-небудь від вашого імені не 

відповідно з вченням Тори, і цим не накликали смерть зі сторони Неба» (Авот р. 

Натана, гл. ХІ) [185, с. 512]. 

 

3.4. Місце Усного Закону в єврейській правовій системі. Талмуд 

Усний Закон, або, як прийнято його називати в єврейській традиції, Усна 

Тора чи Усне Вчення, займає вагоме місце в системі єврейського права. Якщо Пи-

сьмовий Закон включає п’ять книг Мойсеєвих, то Усний за об’ємом правового 

матеріалу є набагато більшим, що пояснюється динамічним характером його роз-

витку. На відміну від П’ятикнижжя, яке є статичним джерелом права, тобто та-

ким, що не підлягає зміні та доповненню, Усний Закон, навпаки, характеризується 

динамічним характером. Виступаючи похідним від Письмової Тори джерелом 

права, Усний Закон шляхом інтерпретацій та тлумачень формувався єврейським 

народом протягом всієї єврейської історії. 

Професор Менахем Елон відмічає, що термін «Усне Вчення» включає в себе 

всю єврейську Галаху, яка не розтлумачена в Письмовому Вченні. В широкому 

значенні вчений закликає розглядати Усне Вчення не лише як Галаху талмудист-

ську, тобто ту, що сформульована в Мішні, в Мідрашах, в Тосефті, в Барайтах і 
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двох Талмудах (Єрусалимському і Вавилонському), але і галахічні постанови у 

всіх їх формах, всіх епох [11, с. 209] Крім того, галахіст наголошує, що єврейське 

поняття «Усне Вчення» включає в себе писане законодавство, в тому числі поста-

нови, правила і т.п. та їх інтерпретацію [11, с. 210]. З наведеного вченим визна-

чення стає зрозумілим, що М. Елон вбачає в Усному Законі виключно галахічний 

нормативно-правовий матеріал.  

Попри повагу до наукових поглядів єврейського вченого, більш близьким та 

таким, що відповідають нашому баченню Усного Закону, тобто Усної Тори (Тора 

ше-бе-‘ал-пе - תֹוָרה ֶׁשְבַעל-פֶ ה), є визначення в сучасній науці, згідно якого Усний За-

кон виступає збірною назвою усної галахічної та аггадичної традиції, яка виникла 

головним чином після канонізації П’ятикнижжя і пройшла тривалий шлях розвит-

ку та формування, який завершився створенням усних, а згодом і письмових збір-

ників [233]. Таким чином, Усний Закон розглядається не лише як сукупність гала-

хічного матеріалу, а й агадичного.  

Згідно вчень єврейських галахістів, про Усний Закон згадується ще за часів 

Ісаака задовго до періоду Синайського законодавства. Така ідея побудована на 

словах із книги Бе-рейшіт (Буття) 26:5: «За те, що виконував Авраам волю Мою 

та слідував застереженню Моєму, виконував заповіді Мої, постанови Мої та зако-

ни Мої» [53]. Словосполучення «закони Мої» перекладені з івриту, де в оригіналі 

вжито слово «торотаі», що означає множину, тобто «Мої Тори». В коментарях до 

Тори Сончіно пояснює, що в буквальному значенні це означає «вчення мої» та 

посилається на Мідраш, який підкреслює, що Тора поділяється на Письмову та 

Усну. Автор популярного коментаря до П’ятикнижжя відразу пояснює, що пись-

мова Тора передається із покоління в покоління, як сувій, а усна – як вчення [53, 

с. 128]. В Торі наведена значна кількість історій та розповідей, які свідчать, що ще 

до періоду Синайського законодавства існувало Усне Вчення, яке врегульовувало 

сімейні, цивільні, торгові, кримінальні відносини. Очевидно, воно становило сис-

тему знань, норм та звичаїв, які передавались усно та в силу багаторазового засто-

сування наділялись загальнообов’язковим характером.  
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В талмудистській літературі про Письмову та Усну Тори згадується значну 

кількість разів. Однією з відомих історій з приводу поділу Тори на Письмову й 

Усну є історія, записана в листі 31-а до мішни 5 глави 2 трактату Шаббат. Наве-

дена мудрецями історія розповідає про одного неєврея (нохрі), який прийшов до 

Шамая і спитав: скільки вчень (торот) є у вас?  

Шамай відповів йому: два: усне вчення і письмове вчення.  

Сказав йому той: що стосується письмової Тори, я вірю тобі, а що стосуєть-

ся усної Тори, я не вірю тобі. Наверни мене в іудаїзм з тим, щоб ти навчив мене 

лише письмової Тори.  

Накричав на нього Шамай і виставив його.  

Прийшов (той же неєврей) до Гілеля і він навернув його в іудаїзм.  

У перший день (їх занять) Гілель говорив йому (алфавіт): «алеф-бет, гімель-

далет». На наступний день він перевернув перераховані букви в зворотному по-

рядку. 

Сказав йому (новонавернений): але ж вчора ти мені не так говорив?! 

Сказав йому (на це Гілель): але хіба не ти на мене покладався (коли вчив 

письмові знаки?) Так само покладайся на мене в усному (вченні, тобто в усній То-

рі [106, с. 216-217].  

Приведена в Гемарі історія першої пари танаім, які відрізнялись між собою 

підходом до вивчення Закону, показує, що єврейські мудреці навіть не припуска-

ли розділення Письмової Тори з Усною, а Шамай взагалі відмовив здійснити гіюр 

людині, яка не приймає усну частину закону. Для здійснення гіюру (обряду наве-

рнення в іудаїзм) обов’язковою умовою було прийняття всіх заповідей Тори – Пи-

сьмової й Усної [106, с. 217]. Таким чином, в єврейському розумінні вони станов-

лять собою дві частини єдиного цілого.  

Поділ Тори на Письмову і Усну наведений і в одному з відомих галахічних 

мідрашів – Сіфра, який пояснює майже всю книгу Ва-ікра (Левит). Тут наведено 

пояснення норми з глави Бехукотай 26:46: «Ось постанови, і закони, і вчення, які 

встановив Бог між собою і синами Ізраїля на горі Синай через Моше» [53]. Сіфра 

пояснює її наступним чином: «Постанови» - це тлумачення вчених; «закони» - 
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закони правосуддя; «вчення (тори)» - це показує, що дві Тори дані Ізраїлю, одна 

письмова, а інша усна» [205, с. 718].  

Можна навести значну кількість висловів мудреців з приводу поділу єврей-

ського Вчення на Усне і Письмове і всі вони наголошують на тому, що між цими 

двома поняттями є нерозривний зв'язок. З цього приводу один з авторитетних ра-

ввинів Моше Пантелят висловлює цікаву думку, показуючи тим самим єврейське 

бачення зв’язку між Усною та Письмовою Торою. Він пояснює, що при передачі з 

покоління в покоління усної інформації люди можуть що-небудь забути або спо-

творити. Тому, Всевишній дав Тору в виді об’єднання усної і письмової структур 

– так, що кожна з них покриває недоліки іншої. Усна Тора зберігає істинне зна-

чення слів, а в Письмовій закодована вся Усна Тора - щоб, знаючи «ключ» роз-

шифрування, завжди можна було відновити забуте [234].  

Важливо зрозуміти, що як Усний, так і Письмовий Закони є взаємо-

пов’язаними та взаємозалежними один від одного. Двома основними причинами 

такого зв’язку є: єдине джерело походження, а також те, що Усний Закон є пояс-

ненням Письмового. Розглянемо коротко кожну із них. 

1. Єдине джерело походження. Трактат Авот 1:1 описує: «Моше отримав 

Тору з Синая і передав її Ісусу, Ісус – старійшинам, старійшини – пророкам, а 

пророки – людям Великого Собору» [185, с.452]. Крім того, Талмуд наголошує, 

що мова йде не лише про писану Тору, але й про усний переказ, і, головним чи-

ном, про останнє [185, с. 452]. Про те, що Усна Тора як пояснення до Письмової, 

була дана на Синаї йдеться і в Сіфра: «На горі Синай через Мойсея» - це показує, 

що Тора, її галахи, деталі та пояснення дані через Мойсея на Синаї» [205, с. 718]. 

Ще один приклад можна навести з трактату Пеа (2:6), де один із мудреців гово-

рить: «Я маю передання від р. Міаші, який чув його від свого батька, а той від 

«пар», до яких воно перейшло від пророків як hалаха, отримана Мойсеєм (усно) 

на Синаї» [182, с. 63]. Наведена мішна з Талмуду свідчить про те, що передання, 

тобто Усне Вчення, воно ж - Усна Тора, були дані Богом Мойсею ще на горі Си-

най, який в свою чергу передав їх своїм послідовникам.  
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В талмудистській літературі наведено значну кількість висловів мудреців, 

дискусій, історій, які свідчать про те, що як Письмовий, так і Усний Закони були 

отримані Мойсеєм на Синаї. Ще одне відоме тлумачення записане в трактаті Бе-

рахот з приводу слів із Мішпатім 24:12: «І Я дам тобі скрижалі кам’яні, і Тору, і 

заповідь, які я написав для настанови народу» [53]. Гемара в листі 5-а до мішни 1 

трактату Берахот пояснює: «Так тлумачив р. Леві син Лахами зі слів р. Симона 

син Лакіша: «Скрижалі» - це десять заповідей; «Тора» - Писання; «заповідь» - 

Мішна; «які Я написав» - Пророки і Агіографи; «для настанови їх» - Гемара. Це 

показує, що все дане Мойсею на Синаї» [235, с. 23]. Таким чином, єврейська тра-

диція притримується чіткої позиції, що все єврейське вчення: Письмовий Закон та 

Усний Закон, були отримані на Синаї, а відповідно є Божественним одкровенням.  

2. Усний Закон даний для правильного розуміння Письмового Закону та його 

інтерпретації. Система законів і норм, що міститься в Письмовій Торі, не нада-

вала відповіді на всі питання, які виникали в єврейському суспільстві. Значна кі-

лькість законів, наведених у Торі, містить лише мінімальні роз’яснення щодо то-

го, як їх виконувати, а є й такі, які частково розкривають інформацію, унеможли-

влюючи, таким чином, виконання закону в повному обсязі. Наприклад, розгляне-

мо закон, наведений у Письмовій Торі про заборону працювати в шабат: «Не роби 

ніякої роботи ні ти, ні син твій, ні дочка твоя, ні худоба твоя, ні прибулець твій, 

який у воротах твоїх» (Шмот (Вихід) 20:9). В тексті П’ятикнижжя не наведено 

список, які саме види робіт не можна здійснювати в шабат. Багато питань виникає 

і в законах кашруту з приводу того, яку птицю можна їсти (Дварім (Повторення 

закону) 14:11-20), у цивільних відносинах з приводу розлучення (Дварім (Повто-

рення закону) 24:1-4), у кримінальних – з приводу понесення покарання (Шмот 

(Вихід) 22:1-2) [53] тощо.  

Наведені вище приклади є лише мізерною частиною того масиву питань, 

яких не деталізує Письмова Тора. Крім того, історичний розвиток єврейського су-

спільства створював нові обставини, умови життя, а також ставив питання, на які 

в Письмовому Законі не знаходилося відповідей. До того ж, враховуючи багатові-

кову єврейську історію, об’єм таких змін, які відбувалися в суспільстві, був до-
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сить великим. Саме тому, згідно єврейської традиції, Усний Закон став необхід-

ним та єдиним джерелом правильного розуміння Письмового Закону. Оскільки, 

як уже згадувалось, «Тора, її галахи, деталі та пояснення були дані через Мойсея 

на Синаї» [205, с. 718], стає зрозумілим, що Усний Закон даний для пояснення 

Письмового та повністю заснований на його авторитеті. Це знайшло своє відо-

браження в принципі «не на Небесах вона», оскільки з часом зміни в єврейському 

суспільстві стали вимагати й змін в єврейському праві. З цього приводу раввин 

Єлієзер Беркович справедливо наголошує, що того, як Тора була відкрита синам 

Ізраїля, її виконання на землі стало їх відповідальністю, і воно повинно підтриму-

ватися людськими можливостями і людською мудрістю. Тому, не варто уже слу-

хати голос з Небес для вирішення питання реалізації Тори на землі. За словами 

галахіста, залишивши своє небесне існування, вона повинна була пристосуватися 

до скромного людського, зі всіма його невизначеностями і неадекватністю. По 

суті, це і є завдання галахи [127, с. 125-126]. 

Розуміючи, що інтерпретація Письмової Тори є неминучою, мудреці в 

Сіфра зазначили: «Тора говорить мовою людей і урізноманітнює свої вираження, 

але всі вони підлягають тлумаченню» [205, с. 615]. Слід відмітити, що Тора сама 

наводить приклад, коли через незрозумілість уже існуючого закону виникала пот-

реба у його тлумаченні. Таким прикладом є справа дочок Цлофхада, які прийшли 

до Мойсея просити вияснення ситуації, що склалася в них у зв’язку зі смертю ба-

тька. Як результат, Мойсей «представив їх справу перед Богом», після чого були 

встановлені черги спадкування (Бе-мідбар (Числа) 27:1-11). Проте, не лише Пись-

мова Тора, а й вся система єврейського правового матеріалу побудована таким 

чином, що переважну більшість його становлять джерела, які виведені шляхом 

інтерпретації. Доречно з цього приводу наголошує, висвітлюючи інтерпретацію в 

праві, Малиновська Н. В. На її думку, система об’єктів староєврейської інтерпре-

тації була досить важкою і характеризувалась тою відмінною особливістю, що 

кожний попередній об’єкт тлумачення породжував наступний в тому значенні, що 

результати тлумачення в подальшому ставали самостійними об’єктами інтерпре-

тації [236, с. 15]. 
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Слід відмітити, що в Письмовій Торі (Дварім (Повторення закону) 17:8-11) 

передбачені подібні ситуації як прогноз того, що будуть зустрічатися незрозумілі 

закони, а також шляхи їх вирішення: «Якщо незрозумілим буде закон про різницю 

між кров’ю і кров’ю, між спором і спором, і між язвою і язвою – по справах спір-

них у воротах твоїх, то встань і зійди на місце, яке вибере Бог, Всесильний твій. І 

прийди до когенів, левитів і до судді, який буде в ті дні, і розпитай, і скажуть вони 

тобі, який закон. І поступай по слову, яке вони тобі скажуть з цього місця, яке ви-

бере Бог, і точно роби все, як вони вкажуть тобі. За вченням, яке вони вкажуть 

тобі, і за законом, який вони скажуть тобі, поступай. Не ухиляйся від слова, яке 

вони скажуть тобі, ні вправо, ні вліво» [53]. Як бачимо, Законодавець у Письмовій 

Торі закликає при неоднозначних ситуаціях або незрозумілості закону звертатись 

до уповноважених на те суб’єктів за роз’ясненням. Вислів «у ті дні» наведений 

для того, щоб забезпечити авторитет суддів будь-якого періоду. До того ж, єврей-

ська традиція говорить про те, що тут мова йде про Синедріон, рішення якого бу-

ло обов’язковим до виконання. «Демонстративна відмова підкорятись постановам 

Синедріону розцінювалась як бунт проти Тори та каралась смертною карою» - 

коментує д-р Й. Герц [53, с. 1194].  

Таким чином, розглянуті нами вище дві основні причини єдності Усного та 

Письмового Законів, дають чітке розуміння того, що єврейське законодавство є 

унікальним явищем правової дійсності. Єдине джерело походження і те, що Ус-

ний Закон роз’яснює норми й закони Письмового, свідчить про нерозривний зв'я-

зок та взаємозалежність двох частин єдиного вчення.  

Однак, для того, щоб правильно зрозуміти суть Усного Закону, слід виділи-

ти окремі його ознаки, які, на наш погляд, найбільш об’єктивно висвітлюють його 

характер. До таких ознак належать: 

1. Усний Закон є теоретичним поняттям, яке охоплює як правові знання, що 

передавалися усно, так і весь об’єм правового матеріалу, інтерпретованого після 

канонізації Письмової Тори; 

2. Усний Закон є похідним від Письмового та таким, що заснований на ав-

торитеті законів останнього; 
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3. Динамічний характер Усного Закону виражений через еволюційний про-

цес розвитку єврейського права, який полягає в оновленні законів відповідно до 

суспільного прогресу; 

4. Попри Божественну природу Усного Закону, його авторами-

інтерпретаторами були мудреці – авторитетні знавці Письмової Тори; 

5. Кожна норма та правова позиція Усного вчення зберігають силу закону та 

не втрачають своєї дії з плином часу, навіть, якщо така необхідність в їх застосу-

ванні відпала. 

Таким чином, наведені вище ознаки в загальних рисах відображають суть 

Усного Закону та дають можливість на теоретичному рівні зрозуміти його харак-

тер. Важливо відмітити, що Усний Закон як поняття є не окремим нормативно-

правовим актом, а терміном, який охоплює як вчення, що існувало до періоду Си-

найського законодавства, так і систему норм, принципів та законів, створених пі-

сля канонізації П’ятикнижжя. Враховуючи це, пропонуємо наступне визначення 

Усного Закону - це сукупність існуючого в єврейському суспільстві (усно, а зго-

дом сформованого письмово) галахічного та агадичного правового матеріалу, 

створеного спочатку шляхом інтерпретації Письмової Тори, а пізніше виведених 

із неї законів та систематизованого в процесі історичного розвитку в окремі збір-

ники (Мішна, Мідраш, Талмуд, та ін.). Важливою характеристикою є й те, що Ус-

ний Закон формувався протягом всієї єврейської історії.  

Водночас, досліджуючи природу та суть Усного Закону, увагу привертає те, 

що в єврейському вченні існують ідеї, які не слід розуміти буквально. Мова йде 

про принцип, який перегукується як з Письмовою, так і Усною Торою – «Тора з 

Небес». Незважаючи на те, що в багатьох місцях галахічної літератури зустріча-

ються твердження про те, що весь Усний Закон разом з Мішною та Гемарою був 

даний на Синаї, важко уявити собі в якому об’ємі повинна була бути надана інфо-

рмація Мойсею, якщо розуміти такі слова галахістів буквально. Крім того, якщо 

враховувати багатовікову єврейську історію, очевидним є те, що Мойсей не зміг 

би охопити за такий короткий проміжок часу всю інформацію, яка міститься в 

Усному вченні.  
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Йосиф Агур в своїй праці «Вступ в Усну Тору», узагальнюючи єврейську 

традицію, пояснює, що на це питання відразу є ясна відповідь: «]Не всю Усну То-

ру[, але правилам ]її[ вчив Господь Мойсея. Таким чином, пояснює автор, мудреці 

вважали, що на горі Синай Мойсей отримав на доповнення до Письмової Тори не 

Усну Тору, як таку, а відомості про її структуру, напрями розвитку, правила і 

принципи, згідно з якими наступні покоління розробляли Усний Закон» [84, с. 

16]. Тому, під Усною Торою, яку отримав Мойсей, слід розуміти систему принци-

пів, правил та базисних знань про Усний Закон, у відповідності до яких єврейські 

мудреці та судді всіх періодів повинні були тлумачити Письмову Тору, розробля-

ти нові закони та виносити судові рішення. 

Про те, що єврейські мудреці наділялись правом творити Усний Закон, Га-

лаха неодноразово наголошує. Так, в своїй праці «Книга заповідей» у другому 

принципі тлумачення Тори єврейський галахіст Рамбам відмічає: «Все, що не на-

писано в Торі прямо, але виведено з неї за допомогою тринадцяти принципів тлу-

мачення, коли самими мудрецями прямо вказано: «Це тіло Тори» або «це [закон] 

Тори», - слід відносити до [заповіданого] Торою, як вважали ті, хто її отримав [і 

передав нам]. Але, якщо мудреці не вказують на це прямо, закон варто віднести 

до постанов мудреців, оскільки на нього нема вказівки в тексті Тори» [125, с. 85]. 

Наголошує на цьому в антології праць Маймоніда «Вибране» і професор єврейсь-

кої філософії, рабби Айседор Тверський, описуючи, що Маймонід проводив різке 

розмежування між двома компонентами Усного Закону: традицією, яка є завер-

шеною, абсолютною і ніколи не може бути предметом спору, і законами, до яких 

прийшли в результаті прийнятих канонів інтерпретації [161, с. ХХХ]. До першої, - 

за словами вченого, - належать закони, які не мають жодної основи в біблійському 

тексті, або вони засновуються виключно на традиції як, наприклад, вимога щоб 

тфілін був квадратної форми і чорного кольору. Друга ж група і більша частина 

Усного Закону засновується на інтерпретації, умовиводах і аналогії, на юридич-

ному перегляді і стає елементом авторитетної традиції лише після того, як висно-

вки гармонізовані, після встановлення норм рішенням більшості або посередниц-

твом інших принципів правового процесу [161, с. ХХХІ]. 
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Враховуючи таке бачення Усного вчення єврейськими правознавцями, зро-

зумілим є те, що в своїй структурі воно також розділене на певні групи, кожна з 

яких вміщає закони, об’єднані певними критеріями та ознаками. Як підтверджен-

ня цьому, доречно навести класифікацію законів Усної Тори, наведену на основі 

вчення Рамбама професором ізраїльського Бар-Іланського університету Йегудою 

Айзенберг. В своїй праці «Що таке Тора» вчений досліджує такі групи законів 

Усної Тори: 

1. Закони Тори, тобто ті закони, що були дані в письмовій та усній формі на 

Синаї («дінім деорайта») До них належать: 

- Перушім мекубалім («роз’яснення, збережені традицією») – тлумачення 

важких для розуміння місць в Письмовій Торі. 

- Галаха леМоше міСинай («Галаха, яку отримав Моше на Синаї») – закони, 

які не мають прямого зв’язку з Письмовою Торою і не можуть бути виведені з неї 

ні шляхом роздумів, ні на основі якого-небудь з відомих мудрецям тринадцяти 

методів тлумачення Письмової Тори. 

- Перушім мехудашім («нові роз’яснення») – закони, які були виведені єв-

рейськими мудрецями з Письмової Тори з допомогою логічних умовиводів або на 

основі згаданих вище тринадцяти методів тлумачення. Вчений зауважує, що на 

відміну від законів двох попередніх груп, щодо яких в мудреців немає суперечок, 

з приводу першім мехудашім часто виникали суперечки, а закони ці встановлю-

валися Верховним Судом – Сангедрином. І лише після того, коли такий закон 

приймався Сангедрином, він ставав законом Тори – дін деорайта, або був виве-

дений із сказаного в Торі. 

2. Закони мудреців, тобто ті, які встановлені мудрецями («дінім дераба-

нан»). До них належать:  

- Гзейрот («укази») – закони, виведені пророками і мудрецями з метою звес-

ти «охорону» навкруг Тори, - іншими словами, додаткові заходи, прийняті для 

того, щоб зберегти людей від порушення її законів. Такий вид законів виведений з 

Ва-ікра 18:30, де мудрецям дозволяється встановлювати гзейрот через слова Тори: 

«бережіть бережене Мною». Йегуда Айзенберг наголошує, що мудреці тлумачать 
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цю фразу так: Бог повелів, щоб навкруг охорони, створеної Ним, - Його Закону, 

Його Тори – була зведена мудрецями додаткова охорона, гзейрот. 

- Таканот («постанови») – закони, встановлені пророками й мудрецями з ме-

тою врегулювання відносин між людьми, а також закони, покликані пробудити 

євреїв до більш ревного виконання заповідей, не виступаючи при цьому, на відмі-

ну від гзейрот, «охороною» навкруг Тори [237].  

 Враховуючи такий підхід єврейських правознавців до розуміння законів, 

очевидним є те, що суб’єктами правотворчості, у випадку з Усним Законом, є 

мгалахісти. На цьому неодноразово наголошується в Талмуді. Так в мішні 3 главі 

V Трактату Кетуббот зазначається: «Така первісна мішна. Пізніший бет-дін уста-

новив…» [202,с.136]. Ще одним прикладом є слова р. Йосе (Тосефта [1,8] до міш-

ни 2 глави II трактату Тевуль-йом): «Дивись як щодо цієї галахи розходились пе-

рші отці і виводили слово Тори – із слів книжників і слова книжників – із слів То-

ри» [238, с. 608]. Попри Божественне одкровення на Синаї, яке заклало основу для 

подальшого розвитку Усного правового вчення, саме єврейські правознавці всіх 

часів створили ту систему Усного Закону, яка відома нам сьогодні.  

 Однак, знання, які накопичувалися протягом тисячоліть, тривалий час пере-

давалися усно та не мали письмової форми. Сам Талмуд говорить про це в тракта-

ті Пеа 2:6 [182, с. 63]. Слова «перекази», «чув», «усно» дають зрозуміти, що інфо-

рмація та знання, які передавались з покоління в покоління єврейським народом 

не мали письмової форми. На той момент письмову форму мало лише 

П’ятикнижжя Мойсея. Існують різні думки з приводу того, чому Усний Закон так 

довго передавався в усній формі та не був записаний. Усталеними є два варіанти 

відповідей: або було важко записати весь комплекс Усної Тори, або необхідно бу-

ло зберегти Усний Закон таємно від інших народів і тим самим зберегти його на-

ціональний характер [233]. 

Наведені варіанти відповідей щодо причини заборони запису Усного вчення 

є узагальненням думок єврейських галіхістів. Однак, як відмічає М. Елон, із ряду 

талмудичних джерел відомо, що в руках багатьох мудреців були таємні сувої, в 

яких були записані нові для свого часу Галахот, щоб вони могли заглядати в них 
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при необхідності [11, с. 235]. Єврейський вчений наголошує, що вибраним особам 

дозволялось мати галахот у писаному вигляді для особистих потреб, а заборона 

була направлена проти записів галахот з метою їх масового навчання. В світлі 

цього галахіст приводить протиставлення раббі Йегуди бен-Нахмана, який ствер-

джував, що Писане Вчення потрібно вивчати лише по письмових джерелах, а не 

по пам’яті, а Усне Вчення потрібно вивчати лише усно, а не із писаного, навіть 

тоді, коли Галахот зафіксовані на письмі [11, с. 235]. Таким чином, М. Елон ро-

бить акцент на тому, що Усна Тора тривалий час не була записана з причини під-

вищення якості правової освіти в єврейському суспільстві. Які б причини не нази-

вали галахісти древніх часів та сучасники, сам факт того, що Усний Закон довгий 

період часу існував у свідомості людей без письмового закріплення, ще раз засві-

дчує його унікальність та життєздатність, завдяки якій єврейське право відоме і 

по сьогодні як право «живе».  

Думок в єврейській правовій науці з приводу Усного Закону є чимало і ко-

жна з них заслуговує на увагу. Галахісти всіх віків вели дискусії над питанням 

пріоритету Усного та Письмового Закон, а також про те, яке з обох вчень бере по-

чаток в єврейській правовій традиції. Враховуючи суперечливий характер єврей-

ського права, однозначної відповіді на поставлені питання, керуючись Галахою, 

дати не можна. Кожна правова позиція містить своє бачення проблеми, свою ар-

гументацію та посилання на Закон. Однак, беззаперечною в єврейській правовій 

думці є позиція, що як Усний, так і Письмовий Закон перебувають в нерозривно-

му зв’язку, доповнюючи один одного. Виступаючи одним цілим, вони є джерелом 

Божественного одкровення, однак, з різними функціями та властивостями. Усний 

Закон покликаний роз’яснювати, тлумачити та доповнювати Письмовий, а також 

давати відповіді на ті питання, відповідей на котрі Письмовий не дає. Водночас, 

авторитет та юридична сила Письмової Тори є обмеженням, за межі якого Усний 

Закон не може виходити. Така взаємозалежність двох частин єврейського Закону 

ще раз підкреслює його унікальність як правового явища.  

Відомо, що Усний Закон, який формувався єврейськими мудрецями Палес-

тини й Вавилонії довгий час, своє систематизоване та найбільш повне втілення 
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знайшов у Талмуді. Попри те, що Талмуд є основним джерелом єврейського пра-

ва, яке регулює всі види відносин в єврейському суспільстві, він є джерелом єв-

рейської мудрості, яка часто виходить за межі юридичної науки. Адін 

Штейнзальц - відомий раввин, перекладач Талмуду на сучасний іврит в своїй пра-

ці «Контури Талмуду» зазначає, що якщо Тора – фундамент іудаїзму, то Талмуд – 

та центральна колона, на якій покоїться весь його духовний і філософський звід. В 

певному сенсі Талмуд – це головна книга єврейської культури, основний хребет 

національного існування і творчої активності народу [239, с. 5].  

В перекладі з івриту Талмуд (ָתְלמּוד) означає «вчення», оскільки походить від 

слова למד (ламад), що перекладається, як вчитися, вивчати [81, с. 183] Професор 

Троіцкій І. Г., досліджуючи Талмуд, наголошує, що в той час коли Танах має зна-

чення священного писання, Талмуд – священного передання [178, с. 4]. Існують 

різні погляди відносно самого визначення, що собою представляє Талмуд. Так, 

загальновідомо в правовій науці розглядати Талмуд в широкому та вузькому зна-

ченні. В широкому значенні під Талмудом розуміють розширений цикл літерату-

рної творчості, що представляє собою результат духовної діяльності єврейського 

народу за перше тисячоліття по-біблійської історії. В вузькому ж значенні – своє-

рідний, ґрунтовний коментарій до Мішни, по іншому названий Гемарою, що дій-

шов до нас в двох зовсім відмінних одна від одної редакціях – палестинській і ва-

вилонській [240, с. 688]. Більш лаконічним є визначення Талмуду як зводу право-

вих та релігійно-етичних положень іудаїзму, що охоплює Мішну й Гемару в їх 

єдності [241]. Слід відмітити, що між науковцями поширеною є думка, згідно якої 

Талмуд представляє собою коментарій до Мішни. Попри те, що такий погляд на 

Талмуд, по суті, розкриває його нормативний характер, саме визначення є досить 

вузьким та односторонньо передає бачення найоб’ємнішого єврейського кодексу.  

Як наголошує В. Соловйов, Талмуд вміщає в себе релігійно-національний 

закон життя для єврейства [242]. Однак, перед тим, як перейти до розкриття стру-

ктури та характеру Талмуду, необхідно дати визначення, яке б у стислій формі 

змогло передати його суть. В контексті дослідження єврейської правової системи, 

пропонуємо розглядати Талмуд як заснований на традиції та усному переданні 
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звід єврейських законів (Мішна), в якому нормативна складова за змістом нероз-

ривно поєднана з філософським та науковим вченням (Гемарою) для забезпечення 

тлумачення, роз’яснення та правильного розуміння норм права. Талмуд є філо-

софсько-правовим джерелом єврейського права, який у повній мірі висвітлює єв-

рейський правовий світогляд та має за мету максимально охопити предмет право-

вого впливу. Оскільки Талмуд переповнений не лише правовим, а й різного роду 

морально-етичним, філософським, навіть гумористичним вченням, стає зрозумі-

лим чому так часто його називають результатом духовної діяльності єврейського 

народу. Адже всі роздуми, які часто в Талмуді побудовані на асоціаціях - резуль-

тат багатовікового розвитку Усного вчення єврейськими мудрецями, які, за сло-

вами С. Дімінського, «старались знайти в законі визначення для всіх випадків 

життя» [243, с. 12]. Як найбільш об’ємне за змістом систематизоване джерело єв-

рейського права, Талмуд охоплює весь спектр відносин, що виникають в єврейсь-

кому суспільстві та формує поведінку євреїв з самого дитинства.  

Авторами Талмуду є галахісти багатьох поколінь, починаючи від Єзри і Не-

хемії та закінчуючи останніми поколіннями палестинських і вавилонських амора-

ім. Законотворча ж функція з редакційного формування Талмуду належить амора-

ім та танаім (в частині створення Мішни). Проте, якщо, враховуючи єврейський 

світогляд, аналізувати правотворчий процес глобальніше, то автором Талмуду як і 

Письмової Тори, є сам Бог. Поясненням цьому є Усний Закон, який бере початок з 

Синая. Наголошує на цьому і один із талмудистів, раввин Гордін Л. М., зазначаю-

чи, що Талмуд бере свій початок із того ж самого місця, звідки береться і 

п’ятикнижжя, або ж, іншими словами, Вічний Бог, даючи свій вічний, письмовий 

Закон в вигляді п’ятикнижжя, забезпечив його по необхідності і усним Законом 

або переданням, які в результаті отримали назву Талмуд [244, с. 129]. Оскільки 

Талмуд є формою вираження Усного Закону, то єврейські правознавці першочер-

говим автором його, як і Письмової Тори, вважають Бога. 

Слід відмітити, що авторитет, яким користувався Талмуд всі часи у єврей-

ському народі, завдячує, в першу чергу, тим, що його зміст та вчення побудоване 

на Письмовому Законі. З цього приводу відомий раввин Ісідор Єпштейн в своїй 
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праці «Іудаїзм» підкреслює, що такий авторитет завдячує обпиранню Талмуду на 

Танах: Доктрини і концепції Талмуду знаходяться в безпосередньому зв’язку з 

тими уявленнями, які містяться в Танасі – в Торі, Пророках і Писаннях [201, с. 

128]. Така ідея є зрозумілою і логічною, адже Танах, і в першу чергу сама Тора є 

еталоном в системі єврейського права.  

Попри те, що Талмуд виступає досить неоднозначним джерелом єврейсько-

го права, яке регламентує різні аспекти єврейського життя, його структура все ж 

побудована за певною схемою. І хоч така його система виходять далеко за межі 

звичної для наших кодексів, правовий матеріал у ньому доволі впорядкований. 

Структура Талмуду заснована на структурі Мішни, яку він роз’яснює та коментує. 

Відтак, Талмуд складається з двох основних частин: Мішни – його базисної скла-

дової, яка представляє собою звід законів єврейського права, та Гемари – більшої 

частини Талмуду, яка коментує та пояснює Мішну. Тому, Талмуд побудований 

наступним чином: спочатку наводиться текст Мішни, а за нею слідує Гемара, яка 

інтерпретує її. Крім інтерпретації, в Гемарі піднімаються питання, які прямо чи 

опосередкованого торкаються даного тексту Мішни. Розглянемо коротко кожну з 

наведених структурних частин. 

Мішна складається з шести розділів (седарім, «порядків»), а саме: 

1. Зераім – «посіви», де трактується основним чином про обов’язки земле-

володільця (аграрні закони). 

2. Моед – «свята». 

3. Нашім – «жінки» (сімейне право). 

4. Незикін – «пошкодження», тобто правопорушення (цивільне і криміналь-

не право євреїв). 

5. Кадошім – «святині», правила, які стосуються жертв і святинь (священне 

або церковне право). 

6. Тегарот – «чистоти», про ритуально нечисте.  

В свою чергу, розділи розподіляються на 63 трактати (масехтот), що утво-

рюють глави (перакім), а глави – на статті, які прийнято називати мішна [99, с. 9-
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10]. Однак, незважаючи на те, що як Єрусалимський, так і Вавилонський Талмуд 

засновані на Мішні, між ними існують суттєві структурні розбіжності. 

 Враховуючи складні умови, в яких здійснювалась редакція Талмуду Єруса-

лимського, його обробка за змістом та об’ємом правового матеріалу багато в чому 

поступається Вавилонському. Водночас, незважаючи на те, що Єрусалимський 

Талмуд набагато менший за об’ємом від Вавилонського, він містить коментарі до 

тридцяти дев’яти трактатів Мішни, в той час, як Вавилонський на два менше – до 

тридцяти семи. В «Додатковому томі» до Талмуду така ситуація пояснюється на-

ступним чином: «Так як ніде немає жодних даних про існування цих трактатів, то 

деякі вчені вважають, що їх ніколи і не існувало, з чим, звісно, досить важко по-

годитись. Відсутність вказівок, які б свідчили про існування цих трактатів свід-

чить про те, що вони зникли в дуже давні часи, оскільки не можна припустити, 

щоб ці трактати зовсім не вивчались у вавилонських школах, - враховуючи, що на 

них є Тосефта, отже було про що роздумувати» [99, с. 185].  

Крім того, Вавилонський Талмуд містить всі шість розділів Мішни, а Єру-

салимський - лише чотири: Зраім, Моед, Нашім, Незікін. Талмуд також не надає 

однозначної відповіді на відсутність двох розділів у палестинській редакції. Існує 

думка, що в минулі часи Палестинський Талмуд мав всі шість розділів, із яких 

останні два (крім трактату Нідда) зникли, частково завдяки відсутності в Палес-

тині, внаслідок гонінь, визнаних шкіл, які би піклувалися про збереження в ціліс-

ності всього Талмуду, а частково внаслідок конкуренції Вавилонського Талмуду 

[99, с. 185]. 

Варто відмітити, що коли говорять про Талмуд, то, здебільшого, мають на 

увазі вавилонську його редакцію, яка, на відміну від єрусалимської, відіграла до-

мінуючу роль в історії єврейського права. Професор Л. Шіффман виділяє дві ос-

новні особливості, через які Вавилонський Талмуд досягнув своєї гегемонії і ав-

торитета як основного об’єкта вивчення. Ними є: по-перше, витіснення біблійної 

традиції як найбільш авторитетної традиції в іудаїзмі; по-друге, перемога вавило-

нської талмудистської традиції над палестинською [60]. Крім того, вчений припу-

скає можливість існування ще однієї обставини, яка сприяла перемозі Вавилонсь-
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кого Талмуду. Під нею він вбачає те, що в середні віки євреї зазвичай слідували 

правилу, що закон визначається у відповідності до самого недавнього його тлума-

чення. Тому вчений припускає, що, оскільки, редакція Вавилонського Талмуду 

була завершена пізніше редакції Палестинського, значна кількість євреїв у середні 

віки помилково вважали, що редактори Вавилонського Талмуду мали в розпоря-

дженні роботу палестинських амораім і свідомо приймали або відкидали точку 

зору останніх. Відповідно, це могло посприяти тому, що в їх очах Вавилонський 

Талмуд користувався більшою авторитетністю, ніж Палестинський.  

Однак, які б не були причини більшої популярності в користуванні Вавило-

нським Талмудом, важливим моментом в історії розвитку єврейської правової си-

стеми є те, що єврейська правотворчість мала можливість розвиватись як на тери-

торії Єрец-Ісраель, так і в Вавилонії. Після того як в ІІ ст. н.е. відбулася кодифіка-

ція Мішни – першого зводу Усного вчення, робота по розвитку та вдосконаленню 

Усного Закону не припинилася, а навпаки набрала розмаху. Таким чином, розпо-

чата Аківою та завершена Насі робота, перейшла на наступний етап, трансформу-

вавшись в правотворчість, побудовану уже на коментуванні Мішни, проте – на 

різних територіях.  

Завоювавши авторитет серед єврейських галахістів як першого кодифікова-

ного акту, що вмістив усні передання попередніх поколінь, Мішна стала предме-

том дослідження та інтерпретації в багатьох державах. Проте, двома основними 

центрами, в яких зосереджувалась робота над доповненням та коментуванням 

Мішни, залишались Єрец-Ісраель та Вавилонія. Уже згодом такі доповнення та 

коментування стали називати Гемарою. В «Додатковому томі» до Талмуду (зага-

льні відомості) наголошується, що коментарі палестинських вчених носять назву 

Гемари Палестинської, а коментарі вавилонських вчених називаються Гемарою 

Вавилонською. Поєднання Мішни з першою Гемарою становить «Талмуд Палес-

тинський», а поєднання тієї ж самої Мішни з іншою Гемарою – «Талмуд Вавилон-

ський» [99, с. 8]. Н. Переферкович зазначає, що текст Мішни дійшов до нас у 

трьох редакціях, які відрізняються між собою, як за структурою, так і за змістом. 

Із них одна представляє собою власне кодекс Мішни, як він печатається в окре-
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мих виданнях; друга – це текст, пов'язаний з Палестинською Гемарою (Йеруша-

лмі), а третя – текст, пов'язаний з Вавилонською Гемарою [99, с. 8]. 

Історичні умови, в яких створювались Талмуди в Єрец-Ісраель та Вавилонії 

були різними. Так, період з І по IV століття в Палестині характеризувався не зо-

всім сприятливими умовами для єврейського правотворення. Це пояснювалось: 1) 

малочисельністю єврейського народу після невдалих повстань та війн; 2) значною 

кількістю закритих внаслідок військових конфліктів шкіл з вивчення єврейського 

права; 3) послабленням економічних основ існування єврейського суспільства в 

зв’язку з систематичними війнами римських імператорів, які, проходячи військом 

через територію Єрец-Ісраель, спустошували її; 4) утисками єврейського народу 

та його лідерів в IV столітті з боку римської влади, яка стала прибічником хрис-

тиянства. Всі ці чинники негативно впливали на процес правотворення всередині 

єврейського суспільства. Кінцева мета римського правління була досягнена за ім-

ператора Феодосія ІІ, коли в 425 році було скасовано посаду насі в Синедріоні, 

після чого, як підкреслює Сесіль Рот, зник останній залишок єврейської незалеж-

ності [118]. Таким чином, сам орган законодавчої та судової влади перестав ви-

знаватися римлянами.  

На відміну від Єрец-Ісраель, в Вавилонії політичні умови були сприятливі-

шими для розвитку єврейського права. Причиною стабільності єврейських громад 

у Вавилонії були наступні факти: а) територія Вавилонії була заселена значною 

кількістю євреїв, які проживали там з давніх часів та залишились ще після закін-

чення вавилонського полону. Значна кількість євреїв переселилася туди і під час 

гоніння християнськими імператорами Риму палестинських євреїв. Об’єднуючим 

фактором вавилонських та палестинських євреїв як за часів існування Храму, так і 

після його зруйнування, було визнання над собою влади Синедріону та законов-

чителів палестинських шкіл. З цього приводу Рут Сємюєлс пише, що євреї Вави-

лонії, як і в цілому світі, розглядали Єрец-Ісраель як духовний центр іудаїзму, а 

учні із Вавилонії збирались в Єрусалим щоб послухати вчителів Великого Синед-

ріону [68, с. 157]; б) прихильне ставлення до єврейського суспільства з боку пер-

сидської династії Сасанідів, яке відображалося в наділенні вавилонських євреїв 
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деякими елементами автономії. Насамперед, це стосувалося створення посади 

реш галута, власної судової системи та сфери дії єврейських законів [118].  

Саме в цей період одним із найвідоміших духовних лідерів єврейства Вави-

лонії Самуелем Ярхіна було сформульовано відомий до сьогодні принцип єврей-

ського права – діна демалхута діна («закон держави – закон»), який означав зага-

льнообов’язковий характер правових норм кожної держави для євреїв, що прожи-

вають на її території. Враховуючи те, що євреї Вавилонії мали свої внутрішні ор-

гани управління та жили за єврейськими законами, розвиток правосвідомості та 

правотворчості в них відбувався значно ефективніше, ніж в Єрец-Ісраель.  

Таким чином, враховуючи територіальне розсіювання єврейського народу, 

шляхи становлення Талмуду як правового та духовного надбання євреїв розійш-

лися. Сім поколінь амораім Вавилонії та п’ять поколінь амораім Палестини по-

різному відобразили своє бачення інтерпретації Мішни. Така популяризація текс-

ту Мішни, а потім і створення на її основі нових галахот, дали можливість вченим 

двох основних центрів правотворчості створити свої редакції Талмуду: Єрусалим-

ської (Палестинської) та Вавилонської. Вони стали результатом роботи мудреців 

Палестини та Вавилонії, яка тривала з І по VI століття. Обидва варіанти Талмуду 

відіграли важливу й незамінну роль як в правовому житті єврейського народу, так 

і в історії розвитку єврейської правової системи. Однак, склалося так, що Вавило-

нський Талмуд, він же Талмуд Бавлі, відзначився більшим авторитетом та попу-

лярністю серед єврейських громад діаспори.  

Першими поспішили з обробкою правового матеріалу та систематизацією 

Усного Закону, побудованого на Мішні, амораім Палестини. Автор відомої праці 

«Вступ до Талмуду» А. Штайнзальц завершення Єрусалимського Талмуду відно-

сить приблизно до 370 року н.е., в той час, коли Вавилонський, за його словами, 

продовжував розроблятися аж до другої половини V століття [102, с. 48]. Цікаво, 

що Єрусалимський Талмуд (Йерушалмі) насправді був створений не в самому 

Єрусалимі, оскільки центрами вивчення Тори та Мішни на той момент була Тве-

рія, Ціппора, Лідда, Кесарія. Адін Штайнзальц наголошує, що з роками поняття 

Єрусалим стало синонімом всієї Палестини, а робота над Єрусалимським Талму-
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дом, мабуть, була виконана в Тверії і частково в Кесарії [239, с. 58]. Поширеною є 

думка, що більша частина Єрусалимського Талмуду була створена школою амора 

із Тверії – раббі Йохананом та його послідовниками. За часів, коли він був главою 

тіверіадської академії, вона досягла найбільшого процвітання, а р. Йоханан вва-

жався найавторитетнішим знавцем Усного вчення.  

Єврейський раввин, доктор філософії Ісідор Єпштейн, який формував реда-

кцію багатотомного видання Вавилонського Талмуду англійською мовою, наго-

лошує на тому, що Палестинський та Вавилонський Талмуди відрізняються один 

від одного матеріалом і методологією, стилем і мовою. Вчений відмічає, що Пале-

стинський Талмуд, який написаний на західно-арамейському діалекті, по об’єму 

рівний одній третині Вавилонського Талмуду, який написаний на східно-

арамеському діалекті [201, с. 123-124].  

Що ж стосується стилю викладення правового матеріалу, то таку відмін-

ність доступно описує Адін Штейнзальц в своїй праці «Контури Талмуду». Дослі-

джуючи її, можна виділити три основні змістовні відмінності, які автор вбачає 

між Єрусалимською та Вавилонською редакцією Талмуду. Вони показують різні 

підходи амораім Палестини та Вавилонії до розуміння тексту Мішни. До таких 

відомий раввин відносить: 

1. Палестинські вчені надавали перевагу більш простим способам тлума-

чення ніж ті, які існували в Вавилонії. Вони були переконані в можливості пояс-

нити сутність Галахи, не вдаючись до важкої, казуїстичної інтерпретації Мішни.  

2. В Єрусалимському Талмуді детально розглядаються питання, яким Вави-

лонський Талмуд майже не приділяє уваги, зокрема - постанови, які відносяться 

до Палестини і її сільському господарству.  

3. В Єрусалимському Талмуді дуже мало агадичних легенд. Автор наголо-

шує, що це пов’язано, як не парадоксально, з упередженою увагою до Агади в Па-

лестині. Оскільки палестинські вчені багато займались Агадою, вони вважали 

зайвим обробляти і без того добре відомий матеріал.  

Крім того, Адін Штайнзальц піддає критиці саму редакцію Єрусалимського 

Талмуду, зазначаючи, що вона з самого початку не була відредагована належним 
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чином, а матеріал був скомпонований неохайно і поспішно, наслідком чого він 

довгий період часу вважався чимось на зразок додатку до Вавилонського Талмуду 

[239, с. 51-59]. 

Опис подібних розбіжностей між двома Талмудами зустрічається в устале-

ній позиції сучасної правової науки. Загальновідомо, що в Палестині не сприйма-

ли витонченої талмудистської діалектики, яка панувала в вавилонських школах, а 

р. Йоханан із суворим осудом ставивсядо казуїстичних хитростей. Крім того, 

Єрусалимський Талмуд набагато бідніший агадичним вмістом, що пояснюється 

тим, що в Палестині Агада розвивалась в самостійну, досить широку літературну 

форму під назвою «Мідрашім» [240, с. 701]. 

Така змістовна та структурна відмінність Єрусалимського Талмуду від Ва-

вилонського, яка полягала у спрощенні та простішому вираженні правового мате-

ріалу, здавалося би, мала привернути увагу галахістів для його застосування. Од-

нак, авторитет палестинських амораім та їхнього вчення з часом занепав, а їхнє 

місце посіли аморім Вавилонії та Вавилонський Талмуд. Тому, враховуючи більш 

авторитетне значення Вавилонського Талмуду серед єврейських галахістів, в ме-

жах даного дослідження ми опираємось саме на вавилонську його редакцію.  

Слід визнати, що впорядкування правового матеріалу Талмуду, в силу його 

значного об’єму та широкої тематики, часто сповнене хаосу та відсутності чіткої 

послідовності. Звертає увагу на те, що матеріал в Вавилонському Талмуді згрупо-

ваний більш вільно, ніж у Палестинському, і відомий раввин Бернфельд Шимон. 

У праці «Талмуд, його суть, значення і історія» він робить висновки, що Гемара 

тут (мається на увазі вавилонська редакція) майже ніколи не обмежена темою, да-

ною у відповідності з параграфом Мішни. Часто різноманітні питання розбира-

ються спільно, хоча вони і не знаходяться в чисто зовнішньому зв’язку одне з од-

ним. Якщо випадково приводиться наявна в даному випадку та відома у відно-

шенні до справи думка якогось вченого, то послідовно до цього приєднується ще 

цілий ряд інших положень, які не мають ніякого важливого відношення до пору-

шеної теми. Крім того, Бернальд Шимон наголошує, що інколи накопичення різ-

номанітного матеріалу не виправдується навіть такою, чисто зовнішньою причи-
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ною і просто не знаєш, яким чином в Гемарі раптом заговорили на тему, про яку 

до того не було зовсім мови [245, с. 81-82]. Звертає на це увагу і Дімінський С., 

наголошуючи, що в Талмуді все «змішано і переплутано», а характер його є «ви-

падковим і несподіваним» [243, с. 2]. 

Цікавою з цього приводу є думка Довгопольського С. Б., який, досліджуючи 

техніку талмудистських текстів, приходить до висновку, що роздуми Гемари бу-

дуються не за логікою змістовного аналізу формули Мішни чи її частини. В своє-

му дослідженні «Риторики Талмуду: Аналіз в постструктуралістичній перспекти-

ві: Афект і фігура» автор наголошує, що такий тип аналізу - швидше за все рито-

ричний, ніж логічний, так як для нього важливо не стільки сам зміст промови, 

скільки її фігуративне оформлення [246, с. 23].  

Слід відмітити, що таким способом викладу правового матеріалу прониза-

ний майже весь Вавилонський Талмуд. Для того щоб краще зрозуміти про що йде 

мова, наведемо один із прикладів. Мішна 6 глави 2 трактату Шабат встановлює: 

«Через порушення наступних трьох заповідей помирають жінки під час родів: 

якщо вони не уважні (невмілі) у виконанні правил нідди, халли, і запалювання 

(суботньої) свічі» [106, с. 223-224]. Відразу слід зауважити, що попри те, що пра-

вилам нідди й халли відведені окремі трактати, Мішна в трактаті Шабат наводить 

покарання за порушення таких правил, хоч із Шабат вони не мають нічого спіль-

ного. Однак, яскравіше перехід з однієї теми на іншу видно через дослідження 

тексту Гемари. Наведену вище мішну Гемара коментує з 31а по 34а листи, в яких 

наведено велику кількість окремих історій, які автори Талмуду вважали за потрі-

бне включити саме до цієї норми. Спочатку йде пояснення, чому саме під час ро-

дів несе покарання жінка, яка не виконала ці три заповіді, а дальше дискусія пере-

ростає у розгляд питання, чому помирають діти, яка причина збільшення бід в Із-

раїлі, піднімається питання герів, чистоти тощо. І по мірі того, як розкривається 

суть мішни, автори Талмуду дозволяють собі торкатися тем, які сама мішна не 

наводить. Вони розвиваються спонтанно завдяки асоціативному мисленню муд-

реців [106, с. 223-243].  
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Ідея про те, що талмудистський матеріал побудований за асоціативним 

принципом, є поширеною серед науковців. Так, автори книги «Талмуд для всіх» 

під редакцією д-ра Йона Шнайдера відмічають, що за такого принципу суміжність 

текстів визначається внутрішньою спорідненістю ідей, викладених у них. Подібно 

спогадам, текст перетікає від однієї теми до іншої, близької їй або такої, що нага-

дує про неї за асоціацією. Цим Талмуд нагадує швидше художню літературу, пра-

гнучи відтворити саме життя [247, с. 13]. Норми Талмуду справді в деталях і под-

робицях відтворюють життя членів єврейського суспільства. І тут варто погоди-

тись з С. М. Дубновим, який намагався пояснити та виправдати таку надмірну 

всеохоплюючу рису Талмуду. У своїй статті «Що таке єврейська історія?» вчений 

пояснює для чого потрібні були всі ці незчисленні релігійні й обрядові приписи, 

які доходили інколи до крайніх дрібниць, весь цей великий побутовий регламент, 

передбачаючий всякий крок у житті віруючого. Це потрібно було в інтересах дис-

ципліни. Сукупність всіх талмудистських обрядів направлена на те, щоб привести 

до строгої однаковості весь життєвий лад нації, щоб єврей міг всюди впізнати 

брата-єврея уже за його особливим способом життя [166, с. 79]. 

Таким чином, досліджуючи Талмуд як джерело єврейського права, що ста-

новить основу Усного Закону, не можна не помітити ряд специфічних властивос-

тей, які йому притаманні. Вони відображають характер не лише Талмуду як єв-

рейського кодексу, а й Усного Закону загалом. До таких слід віднести: 

1. Основним завданням Талмуду є пізнання Тори в широкому її значенні, 

межам якої немає кінця, що рівносильне пізнанню всього світу. Тому Талмуд 

охоплює не лише право, а й медицину, філософію, історію, етичні питання тощо. 

2. Структура Талмуду побудована таким чином, що в центрі тлумачення 

знаходиться Мішна, яка для Гемари є предметом аналізу та дослідження. 

3. Диспутивна форма викладу правового матеріалу, яка виражена через ве-

лику кількість дискусій мудреців із приводу норм Мішни. 

4. Правовим нормам Талмуду властива деталізація та точність у підході до 

регулювання суспільних відносин, внаслідок чого вони охоплюють всі нюанси та 

тонкощі з приводу об’єкта правового впливу. 
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5. Метою такої деталізації є яскраво виражене бажання максимально точно 

змоделювати поведінку суб’єкта суспільних відносин. 

6. Більша частина правового матеріалу в Талмуді побудована на асоціаціях, 

що відображено в спонтанному та раптовому переході в обговоренні з однієї теми 

на іншу. 

Слід відмітити, що попри те, що структура Талмуду загальноприйнято поді-

ляється на Мішну й Гемару, його зміст складають цитати та тексти з окремих га-

лахічних збірників. Переферкович Н. А. називає їх «джерелами Талмуду» [205, 

с.VI]. Ними є: Тосефта, Мехільта, Сіфра, Сіфре та Барайта. Іцхак Залер, описуючи 

процес формування Вавилонського Талмуду, відмічає, що бачучи слабкість і об-

меженість людського розуму та побоюючись, що наступні покоління не зможуть 

визначити закон (алаху) виключно на підставі Мішни, Равіна і рав Ащі зібрали 

всіх мудреців покоління і разом з ними об’єднали всі правила і закони, викладені 

в таких працях, як Сіфре, Сіфра, Мехільта й Тосефта, а також висловлювання 

амораім, розсуди і тлумачення, які чули у всіх єшівах [111, с. 132-133]. В своїй 

праці «Талмуд, його історія і зміст» Н. А. Переферкович детальніше зупиняється 

на кожній із них для кращого розуміння техніки мідраша та мови Талмуду. Розг-

лянемо коротко, що собою представляє кожне із таких джерел. 

1. Тосефта – правові постанови, думки, погляди мудреців, які становлять так 

зване «доповнення» та «роз’яснення» до Мішни. В Талмуді Тосефта розміщена 

паралельно з Мішною, і лише до чотирьох трактатів Мішни відсутня: Авот, Тамід, 

Міддот і Кіннім. Н. Переферкович відмічає, що вчені, складаючи Мішну для своїх 

шкіл, залишали частину своїх вчень, особливим чином, аргументацію і всякі при-

мітки в виді тосефти, не включаючи їх в текст своєї Мішни, призначеної для всіх 

учнів [98, с. 19]. Таким чином, структура Тосефти вбачається в наступних семи 

елементах: 1. залишки древніх Мішн і різних галахічних збірників; 2. вибрані по-

ложення із Мішн вчених, що жили після Раббі, наприклад, Хійі, Бар-Каппари, Ле-

вия, Ошайі; 3. положення амораім, які спеціально займались збором древніх га-

лах; 4. галахи, що зазнали змін завдяки критиці амораім; 5. галахи, прямо змінені 

згідно вказівок амораім; 6. галахи, які становлять результат дебатів амораім або ж 
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особиста думка якого-небудь аморая; 7. положення, що виступають роз’ясненням 

до Мішни Хійі. Продовжуючи думку, згідно якої Тосефта перебуває в прямій за-

лежності від Мішни, вчений наголошує, що по характеру, вона - Гемара на івриті: 

як воно не зрозуміла без Мішни, так Мішна в багатьох випадках незрозуміла без 

неї [98, с. 27-28].  

2. Мехільта, Сіфра і Сіфре – Мідраші, які виступають коментарями окремих 

частин Письмової Тори. Так, Мехільта, створена школою р. Ізмаіла, містить тлу-

мачення деяких глав книги Шмот, Сіфра – р. Аківи і тлумачить майже всю книгу 

Ва-ікра. Що стосується Сіфре, то вона тлумачить дві книги: Бе-мідбар і Дварім, 

при цьому Бе-мідбар відноситься до школи р. Ізмаіла, а Дварім – Аківи. В перед-

мові то Талмуду (Том VII Мехильта и Сифра) дана група Мідрашів разом з Міш-

ною й Тосефтою названа «базисом, на якому побудоване все інше, і без якого ін-

ше незрозуміле» [205, с. IV]. 

3. Барайта виступає окремими галахічними чи агадичними постановами му-

дреців, які не включені до Мішни. На сьогоднішній день відсутні окремі збірники 

барайт, цитати яких переповняють Талмуд. Як відмічає Н. А Переферкович, такі 

збірники існували в талмудистський період, однак, з плином часу загинули [98, с. 

31]. 

В правовій науці не рідкісним явищем є критика з боку вітчизняних та зару-

біжних науковців такого неординарного та, на перший погляд, хаотичного спосо-

бу викладення правових норм Талмуду. Критиці піддають і всеохоплюючу сферу 

правового впливу Талмуду, історію його формування та значення в правовому 

житті єврейського народу. Такою, наприклад, є праця Кірасевського В. М. «Кри-

тичний розбір талмуду, його походження, характер и вплив на вірування і звичаї 

еврейского народа» [248]. Прикладом може послужити і багатотомна праця І. І. 

Лютостанського «Талмуд і євреї», в якій автор акцентує увагу на казуїстичному 

способі викладу правового матеріалу. За його словами, він є «позбавленим зв'язку 

збором фантазій та незрозумілих хитросплетінь» [249, с. 8]. А Яків Брафман у 

своїй праці «Кагала» відстоює позицію, що Талмуд взагалі не має для євреїв зна-
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чення закону, якого вони дотримуються або неодмінно повинні дотримуватися у 

своїх відносинах з Богом та з ближнім – євреєм чи неєвреєм [250]. 

Варто визнати, що питання єврейства, єврейського закону та культури пос-

тійно привертали до себе увагу науковців, часто скептично чи негативно налаш-

тованих. І беззаперечно, ідеалізувати Талмуд не можна, оскільки, його структура 

та зміст як кодексу, далеко не є зразковими. Однак, необхідно зрозуміти, що саме 

така модель кодексу, такий спосіб викладу правових норм та бачення права влас-

тиві єврейській правовій науці та правосвідомості галахістів. І це ще раз підкрес-

лює своєрідність єврейської правової системи, яка для нашого правового світо-

гляду є чужою та здається незрозумілою. Не зовсім зрозумілим видається і Тал-

муд як основна форма вираження Усного Закону. Проте, майже протягом двох 

тисяч років він залишається фундаментальним та авторитетним джерелом єврей-

ського права, який регламентує всі аспекти відносин в середині єврейського сус-

пільства.  

 

Висновки до розділу 3 

На основі викладеного можуть бути зроблені наступні висновки. 

1. Єврейська правова система є історично обумовленою, цілісною, структур-

но впорядкованою сукупністю заснованих на Торі правових засобів, через які було 

впорядковане єврейське суспільство та досягнуто в ньому правопорядок. Єврейській 

правовій системі притаманні дві групи властивостей, що відрізняють від інших пра-

вових систем. Першу групу складають ознаки, які охоплюють зовнішні аспекти фо-

рмування правової системи, пов’язані з її генезисом та етнічним походженням. До 

другої групи належать ознаки, які характеризують єврейську правову систему з се-

редини, тобто специфічні особливості нормативної, інституційної та ідеологічної 

складових. 

3. До ознак, які охоплюють зовнішні аспекти формування правової системи, 

належать: а) релігійна основа, оскільки єврейська правова система заснована на Бо-

жественному Одкровенню. Як випливає з іудейської доктрини, це знайшло відобра-

ження як в укладанні завіту з Авраамом та його нащадками, так і з усім єврейським 
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народом шляхом дарування Тори на Синаї. Божественний авторитет виражених в 

Торі законів став запорукою схвалення їх єврейським народом у всі часи; б) довго-

тривалий період формування та безперервного розвитку єврейської правової 

системи, що налічує близько чотирьох тисяч років. Весь  цей час правова сис-

тема відзначилась як така, що знайшла своє відображення в еволюційному про-

цесі інтерпретації джерел єврейського права та не залежала від існування єврей-

ської держави; в) національний характер єврейської правової системи, розвиток 

якої пов'язаний виключно з єврейським народом. Такий моноетнічний характер 

заснований на трьох принципах: виокремленість єврейського народу; ізоляція єв-

рейської нації від інших народів та збереження кровної чистоти; моноетнічний 

характер нормативної складової правової системи. 

3. Однією з властивостей, що характеризують внутрішню сторону єврейсь-

кої правової системи є специфіка стилю юридичної техніки в єврейському праві. 

Така специфічність проявляється в двох напрямках: систематизації єврейського 

законодавства та способі викладу правових норм. Незрозуміле та неприйнятне для 

вітчизняної правової свідомості впорядкування єврейського правового матеріалу 

дає підстави для його критичного аналізу через призму особливостей, таких як: 

відсутність в системі джерел права кодифікованої конституції, суперечливий ха-

рактер єврейського права, специфіка структури єврейських кодексів тощо. В свою 

чергу нестандартним є і стиль викладу правових норм в єврейських систематизо-

ваних актах. Така своєрідність проявляється в казуїстичному способі викладу 

правових норм, їхній структурі, а також у системних зв’язках, що представлені, як 

правило, з допомогою двох засобів: відтворення та відсилання. Попри те, що при-

таманний єврейській правовій системі стиль юридичної техніки не забезпечує 

стислості, точності та зручності в користуванні джерелами єврейського права, він 

відображає оригінальність та своєрідність єврейської правотворчості, яка була аб-

солютно прийнятною для галахістів всіх часів. 

4. Як засвідчує аналіз єврейської правової доктрини, базовими принципами 

формування єврейської правової системи всіх періодів були: принцип Божествен-

ного управління та принцип розподілу влади. Теократична форма правління ви-
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ражала ідею про те, що верховним законодавцем, суддею та правителем єврейсь-

кого суспільства у всі часи був Бог Авраама, Ісаака і Якова - Бог Ізраїля. І ті ін-

ститути владних повноважень, які формувалися в єврейському суспільстві протя-

гом багатовікової історії розвитку правової системи, були лише проявом делего-

ваних повноважень, які завжди знаходились в обмежених рамках Тори. Важливим 

є те, що уже починаючи з періоду Синайського законодавства влада в єврейсько-

му суспільстві була поділена на законодавчу, виконавчу і судову. Попри наявні 

недоліки та відсутність чіткого розподілу повноважень між гілками влади, Пись-

мова Тора заклала початок розвитку системи «стримувань» і «противаг» в інсти-

туційній складовій єврейської правової системи.  

5. Ідеологічна складова єврейської правової системи відображена в особли-

востях єврейської правосвідомості. Такі особливості проявилося в: її консервати-

вному характері; природньо-правовому підході до розуміння права та прав люди-

ни; високій повазі до судових процедур, заснованих на принципі справедливості; 

високому рівні правової освіти в єврейському суспільстві. Саме такі вище перечи-

слені характерні риси єврейської правосвідомості посприяли тому, що єврейське 

право протягом всієї історії відзначилось як право «живе» та діюче. 

6. Єврейське право займає центральне місце в структурі єврейської правової 

системи, оскільки початок її формування закладений в Торі. Правові норми, 

принципи та ідеї, виражені спочатку усно, а потім письмово, заклали фундамент 

для розвитку нормативної, інституційної та ідеологічної складових правової сис-

теми. Виступаючи ефективним регулятором єврейського суспільства, єврейсько-

му праву притаманний ряд особливостей, що відображають його суть та характер, 

а саме: безумовний авторитет серед єврейського населення; широка сфера дії за 

предметом правового регулювання; неузгодженість в системі єврейського права; 

відсутність поділу на публічне та приватне право, а також на матеріальне та про-

цесуальне; здебільшого імперативний характер норм тощо. 

Важливу роль в забезпеченні консервативності та стійкості єврейського 

права відіграла релігія. Його дія та авторитет були засновані на релігійно-

правовому підґрунті, що пояснювалось нерозривним зв'язком релігії і правових 
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норм. Водночас, помилковим є бачення єврейського права як такого, що ототож-

нюється виключно з Галахою. Такий свого роду «нормативізький підхід» обмежує 

та не в повній мірі висвітлює межі обсягу єврейського права. Натомість, його сис-

тему утворює як Галаха, так і Агада, які виступають двома взаємопов’язаними 

частинами одного цілого. Попри відсутність загальнообов’язкового характеру, 

Агада тісно пов’язана та часто переплітається з Галахою. Вона виступає своєрід-

ним доповненням до норм Галахи, поясненням їх змісту, а часто і підставою для 

винесення судових рішень та встановлення нових галахот. В таких випадках Ага-

ду слід розглядати як джерело єврейського права та структурний елемент його 

системи. 

7. Значний об’єм правового матеріалу, який вміщає в себе поняття «єврей-

ське право» слід розглядати через призму двох основних структурних елементів: 

Письмового Закону та Усного Закону. Письмовий Закон - він же Письмова Тора, 

виступаючи зводом п’яти книг Мойсея, у співвідношенні до Усного Закону є зо-

всім незначною частиною єврейського законодавства. Однак, місце її в системі 

єврейського права є першочерговим, що пояснюється наступними особливостями: 

Письмова Тора є результатом укладеного завіту єврейського народу з Богом; вона 

наділена властивостями незмінності та вічності; зберігає за собою статус джерела 

права, що має вищу юридичну силу в системі джерел єврейського права. Незва-

жаючи на те, що зміст Письмової Тори разом із правовими нормами та принципа-

ми складають історичні події та розповіді, вона на всі часи зберегла за собою ста-

тус установчого джерела єврейського права, що задекларувало основу суспільно-

го та державного ладу в єврейському суспільстві.  

8. На відміну від Письмової Тори, Усна Тора (інша назва - Усний Закон) в 

системі єврейського права є набагато ширшим поняттям, зміст якого охоплює 

знайний об’єм правового матеріалу, який накоплювався століттями єврейськими 

галахістами та який систематизований в окремі збірники, кодекси. Усний Закон не 

є окремим джерелом права, а є теоретичним поняттям, яке відображає специфіку 

єврейського правового мислення та розуміння закону. Однак, попри таку вагому 

змістовну відмінність, Письмова та Усна Тора перебувають в нерозривному взає-
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мозв’язку одна з одною. Згідно єврейської правової традиції, Усний Закон був да-

ний на Синаї для правильного розуміння норм Письмового та з метою вирішення 

тих питань, відповідей на котрі не містилось в Письмовому.  

9. Першим систематизованим джерелом права, який увібрав у себе всі попе-

редні надбання правознавців та який протягом всієї єврейської історії зберігав бе-

зумовний авторитет серед єврейських галахістів є Талмуд. В свою чергу Вавилон-

ська та Палестинська редакції хоч і відрізняються за змістом та стилем правового 

мислення, проте об’єднані єдиним предметом правового дослідження – Мішною. 

Саме роз’яснення, дискусії та аналіз норм Мішни склали ще одну, проте уже зна-

чно об’ємнішу за змістом частину Талмуду – Гемару. Як результат – Талмуд ста-

новить найбільше за об’ємом систематизоване джерело єврейського права, якому 

властиві максимальна деталізація у підході до регулювання суспільних відносин 

та асоціативний спосіб викладу правових норм. 
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ВИСНОВКИ 

У даній роботі поставлено та вирішено актуальне наукове завдання, яке по-

лягає в дослідженні процесу становлення і розвитку єврейської правової системи, 

виявленні окремих властивостей нормативної, інституційної й ідеологічної скла-

дових, які найбільш повно відображають її сутність.  

У результаті проведеного комплексного наукового дослідження з урахуван-

ням сучасного розвитку вітчизняного та зарубіжного правознавства, застосування 

методологічних підходів до аналізу теми автор дійшов таких висновків: 

1. На підставі аналізу історичного розвитку єврейської правової системи, її 

основних складових, які відображають сутність, єврейською правовою системою 

слід вважати історично обумовлену, цілісну, структурно впорядковану сукупність 

заснованих на Торі правових засобів, через які було впорядковане єврейське суспіль-

ство та досягнуто в ньому правопорядок.  

Найбільш сутнісними ознаками, які охоплюють зовнішні аспекти формування 

єврейської правової системи, виступають: а) релігійна основа (як випливає з іудейсь-

кої доктрини, єврейська правова система заснована на Божественному Одкровенню, 

що знайшло відображення як в укладанні завіту з Авраамом та його нащадками, так і 

з усім єврейським народом шляхом дарування Тори на Синаї); б) довготривалий 

період формування та безперервного розвитку єврейської правової системи, 

що налічує близько 4 тисяч років. Впродовж цього часу правова система від-

значилась як така, що знайшла своє відображення в еволюційному процесі інтер-

претації джерел єврейського права та не залежала від існування єврейської держа-

ви; в) національний характер єврейської правової системи, розвиток якої пов'яза-

ний виключно з єврейським народом. 

Однією з ознак, що характеризують внутрішню сторону єврейської правової 

системи, є специфіка стилю юридичної техніки в єврейському праві, що проявля-

ється в аспекті систематизації єврейського законодавства та в способі викладу 

правових норм. Така особливість виражається, зокрема, в такому: відсутність у 

системі джерел права кодифікованої конституції, суперечливий характер єврейсь-

кого права, специфіка структури єврейських кодексів, казуїстичний спосіб викла-
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ду правових норм, їхня структура, а також у системних зв’язках, що проявляють-

ся, як правило, за допомогою відтворення та відсилання. 

2. Як засвідчує аналіз єврейської правової доктрини, базовими принципами 

формування єврейської правової системи всіх періодів виступали принцип Божес-

твенного управління та принцип розподілу влади. Теократична форма правління 

виражала ідею про те, що верховним законодавцем, суддею та правителем єврей-

ського суспільства у всі часи був Бог Авраама, Ісаака і Якова - Бог Ізраїля. Відтак, 

органи публічної влади, які формувалися у різні часові проміжки, виступали лише 

проявом делегованих повноважень, які завжди знаходились в обмежених рамках 

Тори. Важливим є те, що, починаючи з періоду Синайського законодавства, влада 

в єврейському суспільстві була розподілена на законодавчу, виконавчу і судову. 

Попри наявні недоліки та відсутність чіткого розподілу повноважень між гілками 

влади, Письмова Тора заклала початок розвитку системи «стримувань і противаг» 

в інституційній складовій єврейської правової системи.  

3. Духовно-культурна (ідеологічна) складова єврейської правової системи 

проявляється в наступних особливостях єврейської правосвідомості: її консерва-

тивному характері; природно-правовому підході до розуміння права та прав лю-

дини; високій повазі до судових процедур, заснованих на принципі справедливос-

ті; високому рівні правової освіти в єврейському суспільстві. Наведені ознаки єв-

рейської правосвідомості посприяли тому, що єврейське право протягом всієї іс-

торії відзначалося як право «живе» та діюче. 

4. Єврейське право займає центральне місце в структурі єврейської правової 

системи, оскільки початок її формування закладений у Торі. Правові норми, 

принципи та цінності, виражені спочатку усно, а згодом письмово, заклали фун-

дамент для розвитку нормативної, інституційної та ідеологічної складових право-

вої системи. Виступаючи ефективним регулятором єврейського суспільства, єв-

рейське право містить низку особливостей, які відображають його суть та харак-

тер, а саме: безумовний авторитет серед єврейського населення; широка сфера дії 

за предметом правового регулювання; водночас - неузгодженість у системі права; 
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відсутність поділу на публічне та приватне право, а також на матеріальне та про-

цесуальне; переважно імперативний характер норм тощо. 

Дія та авторитет єврейського права були засновані на релігійно-правовому 

підґрунті, водночас, хибним є бачення єврейського права як такого, що ототож-

нюється виключно з Галахою. Такий свого роду «нормативістський підхід» обме-

жує та не в повній мірі розкриває межі обсягу єврейського права. Його систему 

утворює як Галаха, так і Агада, які виступають двома взаємопов’язаними части-

нами одного цілого. Агада виступає своєрідним доповненням до норм Галахи, по-

ясненням їх змісту, а часто і підставою для винесення судових рішень та встанов-

лення нових галахот. У таких випадках Агаду слід розглядати як джерело єврей-

ського права та складову його системи. 

5. Розвиток єврейської правової системи в період до нашої ери відбувався в 

складних умовах під впливом зовнішніх чинників, що дозволяє виокремити на-

ступні його етапи: а) період патріархів, для якого характерне звичаєве право, яке 

передавалося в усній формі з покоління в покоління; б) період Синайського зако-

нодавства, під час якого, як випливає з іудейської доктрини, після отримання на 

горі Синай єврейським народом Письмового та Усного Закону, який визначав за-

сади суспільного та державного ладу в єврейському суспільстві, було закладено 

фундамент правової системи. Впродовж наступних тисячоліть єврейська правова 

система розвивалась та збагачувалась на основі принципів та ідей, закладених у 

Письмовій Торі, засвідчивши в такий спосіб її особливу роль у системі джерел 

єврейського права; в) період суддів, який відзначився в історії єврейської правової 

системи відсутністю стабільного правопорядку; г) період Першого Храму, який з 

упровадженням царської влади був позначений суперечливими процесами в роз-

витку правової системи; д) період вигнання і Другого Храму, під час якого єврей-

ський народ зберіг релігійну, національну та правову ідентичність та розпочав ре-

лігійно-правові реформи; е) період еллінізації єврейського народу відзначився за-

бороною сповідувати іудаїзм, скасуванням дії єврейських законів та жорстоким 

насадженням грецької ідеології. Однак, попри такий нестабільний правовий поря-

док, єврейський народ забезпечив подальший розвиток власної правової системи; 
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є) період римського правління (початок Талмудистської епохи) відображає нама-

гання галахістів вдосконалювати вчення, отримане від останньої пари зугот та пе-

редати його наступним поколінням.  

6. Перший період Талмудистської епохи характерний діяльністю танаім – 

законовчителів Єрец-Ісраель I-II століття. З цього часу основна увага приділялася 

вивченню закону (почали створюватись релігійно-правові навчальні заклади – 

єшіви, найавторитетніші з яких згодом назвали Синедріоном). Переломним мо-

ментом стало скасування галахістами заборони письмового закріплення (запису) 

Усного Закону. Значний об’єм накопиченого знання та страх за майбутнє єврей-

ського закону стало причиною для започаткування танаім нової форми правотво-

рчості – письмової. Найвищим досягненням правотворчості періоду танаім стала 

кодифікація Усного Закону і, як наслідок, створення Йегудою га-Насі Мішни. 

7. В період амораім територіальні межі єврейської правотворчості були іс-

тотно розширені. Покоління законовчителів-амораім, яким була відведена особ-

лива роль із систематизації найбільш об’ємного джерела єврейського права, існу-

вали як в Єрец-Ісраель, так і в Вавилонії. І хоча вчені обох територій підтримува-

ли між собою тісний зв'язок, в подальшому це призвело до формування двох ре-

дакцій Талмуду: вавилонської та палестинської. Остаточну обробку Талмуду здій-

снили вчені періоду савораім, який увійшов в історію єврейської правової системи 

тим, що законовчителі-савораім тлумачили допущені амораями прогалини, за-

своюючи в такий спосіб результати праці своїх попередників. Завдяки такій дія-

льності савораім Талмуд закріпив за собою властивість стійкого та сталого дже-

рела Усного Закону. 

8. Після остаточного завершення вавилонської редакції Талмуду настав пос-

тталмудичний період, який прийнято називати періодом гаонім. Носії правотвор-

чої традиції у цей час здійснювали свою діяльність на території Вавилонії, оскіль-

ки арабське правління в Єрец-Ісраель не було сприятливим для подальшого роз-

витку єврейської правотворчості. Натомість, у Вавилонії єврейські громади були 

наділені правом самостійного вирішення внутрішніх питань, що проявилося в 

управлінській системі, верховна влада в якій належала єкзилархам і гаонам. Цент-
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ром єврейської правотворчості та судочинства виступали єшіви, які очолювали 

гаони. Основним завданням єврейських законовчителів цього періоду було тлу-

мачення вчення амораім, внаслідок чого створювалися нові джерела єврейського 

права: респонси та таканот.  

9. Раввинська епоха настала після припинення діяльності гаонім, коли на 

зміну гаонам у єврейських громадах діаспори з’являються нові галахісти – равви-

ни. Саме в період рішонім (перших раввинів) і відслідковується масове створення 

в інших державах єврейських центрів вивчення Тори. Попри антиєврейські на-

строї в Європі, галахісти створювали нові норми Галахи, коментуючи норми Тал-

муду та систематизуючи коментарі в окремі кодекси з метою підвищення доступ-

ності його норм. 

10. Другий період Раввинської епохи – ахаронім (останніх раввинів) відзна-

чився в історії єврейської правової системи як такий, що створював передумови 

для кардинальних змін. Значна кількість єшів, що існували в різних державах сві-

ту, плюралізм правових думок галахістів, створення значної маси галахічних ко-

ментарів та роз’яснень до Талмуду, а також відсутність єдиного координаційного 

органу, який би скеровував напрями правотворчості галіхістів діаспори – характе-

рні особливості періоду ахаронім. Розсіяний світом єврейський народ поєднувало 

знання Закону та бажання повернутися для відродження в Єрец-Ісраель.  

11. Новий правовий порядок XVIII-ХІХ століття став причиною кардиналь-

них змін спочатку в правовій свідомості єврейського народу, а згодом і в усій 

правовій системі. Поширення ідей секуляризації та емансипації в Європі сприяли 

асиміляції євреїв та поступовій ліквідації судової автономії. Внаслідок цього єв-

рейське право втратило характер «живого права», а звернення євреїв в неєврейсь-

кі судові інстанції стало поширеним явищем. Останнім поштовхом для вирішення 

ситуації, що склалася, стало зародження в Європі антисемітизму, під впливом 

якого єврейські політичні лідери прийшли до радикального рішення – повернення 

євреїв на їх історичну батьківщину та створення власної держави. Однак, зі ство-

ренням держави Ізраїль, задекларованої як єврейська, склалася парадоксальна си-

туація: вирішивши надати державі сучасної демократичної форми, єврейські полі-
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тичні та правові лідери фактично відмовились від впровадження єврейської пра-

вової системи в ізраїльську. Сформована протягом тисячоліть правова система 

лише частково трансформувалась у нову державно-правову систему. 

12. Значний обсяг правового матеріалу, який охоплює поняття «єврейське 

право», слід розглядати через призму двох основних структурних елементів: Пи-

сьмового Закону та Усного Закону. Письмовий Закон (Письмова Тора), виступаю-

чи зводом п’яти книг Мойсея, у співвідношенні до Усного Закону є незначною 

частиною єврейського законодавства. Однак, місце її в системі єврейського права 

є першочерговим, що пояснюється наступними особливостями: Письмова Тора є 

результатом укладеного завіту єврейського народу з Богом; вона наділена власти-

востями незмінності та вічності; зберігає за собою статус джерела права, що має 

вищу юридичну силу в системі джерел єврейського права. Незважаючи на те, що 

зміст Письмової Тори разом із правовими нормами та принципами складають іс-

торичні події та розповіді, вона на всі часи зберегла за собою роль установчого 

джерела єврейського права, що задекларувало основу суспільного та державного 

ладу в єврейському суспільстві.  

13. На відміну від Письмової Тори, Усна Тора (інша назва - Усний Закон) у 

системі єврейського права є набагато ширшим поняттям, зміст якого охоплює 

значний обсяг правового матеріалу, який накопичувався століттями єврейськими 

галахістами та який був систематизований в окремі збірники, кодекси. Усний За-

кон не є окремим джерелом права, а є теоретичним поняттям, яке відображає спе-

цифіку єврейського правового мислення та розуміння закону. Однак, попри таку 

вагому змістовну відмінність, Письмова та Усна Тора перебувають в нерозривно-

му взаємозв’язку одна з одною. Згідно єврейської правової традиції Усний Закон 

був даний на Синаї для правильного розуміння норм Письмового Закону та з ме-

тою вирішення тих питань, відповідей на котрі не містилося в ньому.  

14. Першим систематизованим джерелом права, який увібрав у себе всі по-

передні надбання правознавців та який протягом всієї єврейської історії зберігав 

безумовний авторитет серед єврейських галахістів, є Талмуд. В свою чергу, Вави-

лонська та Палестинська редакції, хоч і відрізняються за змістом та стилем право-
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вого мислення, однак об’єднані єдиним предметом правового дослідження – Мі-

шною. Саме роз’яснення, дискусії та аналіз норм Мішни склали ще одну, вже зна-

чно більшу за змістом частину Талмуду – Гемару. Відтак, Талмуд становить най-

більше за обсягом систематизоване джерело єврейського права, якому властиві 

максимальна деталізація у підході до регулювання суспільних відносин та асоціа-

тивний спосіб викладу правових норм. 
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