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Текст лекції
1. Поняття логічного закону. Закон тотожності та його
порушення
Мислення, що претендує на правильність, має підкорятися певним
правилам. Найбільш загальні і важливі серед них традиційно називають
законами логіки. Їх виділено чотири: закон тотожності, закон суперечності,
закон виключеного третього і закон достатньої підстави.
Закон тотожності гласить: «Будь-яка думка в межах даного міркування
повинна залишатися тотожною собі». Формально-логічний запис закону: Р є
Р. Тут Р, передусім, поняття і судження. Закон тотожності фіксує вимогу
відносної стабільності та визначеності думки, адже в противному разі вона
перетвориться в аморфну активність, що постійно змінюється і тому не в змозі
дійти стійких правильних результатів.
Типовими порушеннями закону тотожності є дві помилки: підміна поняття
та підміна тези. Сутність підміни поняття полягає в тому, що в межах даного
міркування в одне і те саме слово або словосполучення вкладається спочатку
одне, а потім інше, не тотожне першому поняття: така підміна призводить до
непорозуміння в спілкуванні або до помилкових висновків. Підміна поняття - не
випадкова помилка, що свідчить про обмеженість розуму людини, котра її
допустила. Вона має глибоке коріння в природній мові - англійській, українській,
російській. Це коріння - явище полісемії (багатозначності) слів. Слід розуміти, що
полісемія сама по собі - ще не помилка, а лише підґрунтя можливої помилки.
Сутність підміни тези полягає в тому, що доведення або спростування
однієї тези (судження) Т1 підміняється доведенням або спростуванням іншої Т2,
не тотожної першій. Підміна тези буває двох видів - часткова і повна. З
частковою підміною тези ми маємо справу, наприклад, тоді, коли доведення
судження «Всі громадяни країни підтримують свій уряд» підміняється
опитуванням думки кількох тисяч людей і фактично доводиться істинність
того, що деякі громадяни країни підтримують свій уряд. Повна підміна тези
зустрічається тоді, коли Т1 і Т2 розрізняються не тільки за кількістю, але й за
змістом. Дотримання закону тотожності є необхідною умовою коректного
застосування або виконання вимог всіх інших законів правильного мислення.
Ще одним типовим випадком повної підміни тези є «аргумент до
милосердя». Він спрямований на те, щоб викликати в опонента або судді
відчуття жалості і завдяки цьому схилити його до бажаного (але не завжди
правильного або обгрунтованого) рішення.
Слабкість своєї позиції лорд Пальмерстон прикривав argumentum ad
misericordiam, видаючи себе за жертву безпринципного зговору.
Повній підміні тези споріднена хитрість, що називається «логічна
диверсія». Вона полягає в переключенні уваги слухачів на розгляд проблеми та
висунутої як її розв’язання тези, що не співпадають з вихідними, і тому в

навмисній або ненавмисній втраті таких.
Дотримання закону тотожності є необхідною умовою коректного
застосування або виконання вимог всіх інших законів правильного мислення.
2. Закон суперечності та його порушення
Закон суперечності говорить: «Два несумісні судження не можуть бути
істинними водночас, хоча б одне з них необхідно хибне».
Для прояснення цього формулювання уточнимо, які судження є
несумісними. В уже відомому логічному квадраті пари несумісних суджень
пов'язані пунктиром.
А

Е

I

O

A: Всі бізнесмени міста чесні.
E: Всі бізнесмени міста не чесні.
A: Всі бізнесмени міста чесні.
О: Деякі бізнесмени міста не чесні.

Цілком ясно, що коли істинне перше судження А, то відповідне Е - хибне (і
навпаки: якщо істинне Е, то А - хибне, і т.д.). Закон суперечності є застосовним
тільки в випадку, коли відносно усіх складових думки, що входять у поле
аналізу, виконується закон тотожності. Для наведеного вище прикладу це
означає, що повинні співпадати суб'єкти і предикати суджень, ці судження
мають відповідати одному і тому ж самому моменту часу, розглядатися в
одному і тому ж відношенні тощо. Можна сказати, що порівнювані судження
мають відповідати одному і тому ж самому контексту, або, принаймі, суттєво
спорідненим контекстам. У випадку суттєвої розбіжності контекстів міркувань
закон суперечності застосовувати не слід і судження, що зовні видаються
формально несумісними, можуть бути водночас істинними внаслідок
неформальних розбіжностей в їх матерії.
Порушення закону суперечності буде полягати в проголошенні істинності
двох несумісних суджень. Дотримання закону суперечності - істотна умова
правильної течії кримінального процесу на всіх його етапах.
Небезпека порушення закону несуперечності в царині адміністративного
менеджменту пояснена, зокрема, в стандартній рекомендації керівнику.
Не повідомляйте суперечливу інформацію, даючи афективному працівнику
одну причину його звільнення, в той час як всім іншим подано іншу. Щоб уникнути
конфлікту, деякі керівники повідомляють людині, яка звільнюється, що її посаду
скорочено, а іншим - що звільнюваний не справлявся з роботою. Але така
поведінка викликає недовіру у підлеглих і примушує їх замислюватися, чи чесно
поводить себе з ними керівник.
Дотримання закону несуперечності - істотна умова правильної течії
кримінального процесу на всіх його етапах. Якщо, наприклад, виявляється

суперечність у доказах винуватості або у висновках суду, вирок вважається
таким, що не відповідає фактичним обставинам справи і може бути скасований
(ст. 3693 і 3694 КПК України).
3. Закон виключеного третього та його порушення
Зміст закону виключеного третього: «Два суперечні судження не можуть
бути водночас хибними, одне з них необхідно істинне». Якщо два несумісні
судження не можуть бути водночас істинними, то чи можуть вони бути
водночас хибними? Щоб відповісти на це запитання обґрунтовано, розглянемо
пари несумісних суджень.
А: Всі підозрювані за цією справою - злочинці.
Е: Жоден з підозрюваних за цією справою не є злочинцем.
Зрозуміло, що цілком природна ситуація, коли обидва наведені несумісні
судження хибні. Тоді істину слід шукати поза цією парою, наприклад, у
судженні типу: «Деякі підозрювані за цією справою не суть злочинці».
Порушення закону виключеного третього полягає в твердженні
одночасної хибності двох контрадикторних суджень і в пошуках третього
істинного. Проте «третього не дано» (tertium non datur). Прикладом порушення
закону може бути модифікація історії з Сократом, коли б він відмовив в істині
обом своїм сусідам, позиції яких знаходились у відношенні суперечності.
Узагальнюючи цей випадок, можна послатися на 327 статтю КПК України,
в якій сказано: «Вирок суду може бути обвинувальний або виправдувальний».
Інакше кажучи, у вироку неприпустимо визнати хибність обвинувачення і
хибність виправдання підсудного водночас. Людина, згідно з вироком судді,
має бути визнана або винною або невинною.
4. Закон достатньої підстави та його порушення
Закон достатньої підстави говорить: «Будь-яка думка визнається
істинною, якщо вона одержала достатню підставу». Вибір достатньої
підстави залежить від тези, що потребує обґрунтування: це можуть бути закони
права або закони природи, правила ведення кримінального процесу або правила
арифметики, різного роду факти тощо. Однак в усіх випадках існують дві
обов'язкові умови, на які і звертає увагу логіка:
Думка або система думок p, що висувається як достатня підстава, повинна
бути тільки істинною;
Між підставою p і думкою q, що обґрунтовується, має існувати необхідний
логічний зв'язок.
У випадку виконання цих умов формально-логічний запис закону
достатньої підстави має вигляд: p q
Відомі два типові порушення закону достатньої підстави. Перше
порушення закону – «основна помилка» - трапляється тоді, коли в підставу
закрадається хиба.
Друге порушення закону - помилка «не випливає» - трапляється тоді, коли

за підставу береться істина, але необхідний зв'язок між підставою і наслідком є
відсутнім (з даної підстави потрібний наслідок не випливає з необхідністю).
Комета Хиакутаке, повідомляє газета «Вечірній Харків», 25 березня 1996
року підійшла до Землі на 15.229 млн. км. Найдовше її хвіст спостерігався в ніч,
коли на Салтівці згоріла продуктова крамниця. На цій підставі деякі люди
проголосили комету причиною пожежі.
Тут припущено помилку у визначенні причинно-наслідкового зв'язку.
Дотримання логічного закону достатньої підстави є бажаною умовою
здійснення всіх етапів кримінального процесу.
Дотримання логічного закону достатньої підстави є бажаною умовою
здійснення всіх етапів кримінального процесу; необхідною умовою тут
виявляється дещо слабша вимога наявності достатніх доказів. Виконання
процедур логічного обґрунтування або доказування з метою порушення
кримінальної справи, передання її для попереднього розслідування, віддання
обвинуваченого до суду, винесення вироку тощо, регламентоване багатьма
статтями КПК (наприклад, Розділ 5 «Докази» і ін.).
Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані,
які вказують на наявність ознак злочину” (ст.94 КПК).
В КПК неодноразово підкреслюється відповідальність різноманітних
суб'єктів кримінального процесу за відомості, що наводяться ними. Наприклад, на
стадії порушення кримінальної справи «заявник попереджається про
відповідальність за неправдивий донос, про що відмічається в протоколі» (ст. 95).
Очевидно, що логічне значення цієї статті полягає в попередженні «основної
помилки» та, врешті-решт, неправильного вироку.
Суттєва
особливість
кримінально-процесуального
доказування
визначається статтею 62 Конституції України, що проголошує: обвинувачення
не може гуртуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом. Інакше
кажучи, підстава, доречна з точки зору логіки, але отримана з порушенням
закону, є тут неприпустимою, і суддя, наприклад, повинен не брати її до відома.
Аналогічні норми є й в законодавствах інших правових держав.
Отже, логічні закони суттєво відрізняються від так званих «матеріальних»,
до яких відносяться закони природи, юридичні закони тощо. Логічні закони є
ті, що фіксують сталі зв’язки між думками. Закони мислення досліджуються
логічними способами. Сучасна логіка тлумачить закони мислення як завжди
істинні (істинні за своєю логічною формою) судження.

