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CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA 
INVIOLABILITĂȚII PARLAMENTARE

Статья посвящена исследованию парламентской неприкосновенности в качестве неотъем-
лемого института для демократического режима и правового государства. Автор анализирует 
юриспруденцию Конституционного Суда Республики Молдова, национальное законодательство в 
данной области, а также европейские правовые акты, приводя примеры из практики других госу-
дарств.

Ключевые слова: депутат, иммунитет, неприкосновенность, уголовная ответственность.

Articolul cuprinde cîteva refl ecții importante asupra inviolabilității parlamentare, instituție indispensabilă 
unui regim democratic și statului de drept. Este supusă analizei jurisprudența Curții Constituționale a 
Republicii Moldova, legislația națională în domeniu, precum și cadrul juridic european, fi ind invocate exemple 
și din practica altor state.

Cuvinte-cheie: parlamentar, imunitate, inviolabilitate, răspundere penală.

Th e article contains several important refl ections on parliamentary inviolability, an indispensable institution 
for a democratic regime and the rule of law. Th e author analyzes the jurisprudence of the Constitutional Court 
of the Republic of Moldova, the national legislation in the fi eld, as well as the European legal framework, also 
exemplifying the practice of other states.

Keywords: parliamentary, immunity, inviolability, criminal liability.

 Victor Micu - doctorand, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, 
Preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii

Un stat poate fi  un stat de drept real numai cu 
condiţia respectării exacte și executării stricte a 
legii de către toţi subiecţii de drept fără excepţii, 
fapt ce presupune că pentru încălcarea acesteia tre-
buie să răspundă toţi în egală măsură [12, p. 297]. 
Acest moment este cu atît mai mult valabil pentru 
funcţinarii publici și, în special, pentru cei ce deţin 
funcţii de demnitate publică, din categoria cărora 
fac parte și parlamentarii [13, p. 50].

Cu toate că prestigiul funcţiei de parlamen-
tar impune o anumită conduită din partea titu-
larului acesteia, fapt ce implică buna-credinţă în 
exercitarea mandatului, identifi carea și urmărirea 
în permanenţă a interesului public, respectul faţă 
de instituţiile statului, faţă de alegători și colegii 

parlamentari, în fapt, toate aceste momente nu 
reprezintă altceva decît simple deziderate ce sunt 
încălcate constant. Dacă, în mod normal, cea mai 
mică abatere de la acestea ar reprezenta un temei 
sufi cient pentru ca deputatul să-și înainteze demi-
sia și să părăsească astfel funcţia publică, cu regret, 
acest lucru nu se întîmplă, ba mai mult, instituţia 
Parlamentului și a mandatului parlamentar devin 
un mijloc de protecţie faţă de organele jurisdicţio-
nale [15, p. 202-203]. 

Sub acest aspect, considerăm că, în perioada 
contemporană, una dintre cele mai stringente pro-
vocări la adresa statului de drept, a democraţiei și a 
drepturilor omului constă în echilibrul fragil din-
tre imunitatea parlamentară (ca mijloc de protecţie 
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a mandatului de deputat [10, p. 293]) și atragerea 
la răspundere efectivă a parlamentarilor pentru 
fărădelegile comise. În concret, de cele mai multe 
ori, ultima este completamente exclusă afl îndu-se 
sub paravanul protector al imunităţii parlamenta-
re. Cauzele pot fi  mai multe, însă pentru a schimba 
accentele este necesară reglementarea coerentă și 
sufi cientă a însăși procesului de atragere la răs-
pundere a acestor subiecţi „speciali” și aplicarea cu 
bună-credinţă a legislaţiei în domeniu, cu respec-
tarea valorilor și principiilor statului de drept [13, 
p. 50-51].

Ţinînd cont de aceste momente, în cele ce ur-
mează ne propunem să expunem cîteva refl ecții 
pe marginea instituției imunității parlamentare, și 
mai ales a inviolabilității parlamentare, cu invoca-
rea unor momente importante din experiența altor 
state. 

Iniţial, vom reitera că potrivit Legii despre sta-
tutul deputatului în Parlament [8], deputatul este 
considerat pe toată durata mandatului său ca fi ind 
în exerciţiul funcţiunii, motiv pentru care orice 
agresiune împotriva sa este asimilată infracţiunii 
de ultraj și sancţionată conform dispoziţiilor le-
gale (chiar dacă nu ţine de subiectul demersului 
nostru, atragem atenţia că Codul penal al Republi-
cii Moldova în vigoare [1] nu prevede o asemenea 
infracţiune (sancţionînd distinct doar atentarea la 
viaţa Președintelui Parlamentului – art. 342), deci, 
sub acest aspect, norma citată evident are un ca-
racter declarativ). 

De protecţie juridică similară – precizează Le-
gea în continuare – benefi ciază și membrii familiei: 
soţ, soţie, copii și părinţi, în cazul în care agresiu-
nea împotriva acestora presupune presiuni asupra 
deputatului în legătură cu exercitarea mandatului 
său (aceeași situaţie – legea penală evită reglemen-
tarea unor asemenea momente [11, p. 246-247]). 

Dincolo de acest aspect, cea mai importantă 
măsură de protecţie de care se bucură un deputat 
este imunitatea sa parlamentară. Mai mult, în opi-
nia Curţii Constituţionale a Ra republicii Moldova 
de această măsură de protecţie depinde în general 
funcţionarea normală a întregului sistem politic și 
juridic al statului [5].

Dat fi ind faptul că subiectul nostru de cerceta-
re privește „imunitatea în sens strict” sau „inviola-
bilitatea parlamentară”, în cele ce urmează ne vom 
axa, în special, pe specifi cul acesteia.

Sub aspect comparativ (abordat de asemenea 
de instanţa constituţională națională [6]), se poa-
te spune că gradul de extindere al inviolabilităţii 
parlamentare variază mult de la o ţară la alta. Na-
tura însăși a acestui aspect al imunităţii dă naște-
re, pentru aplicarea ei, la o diversitate de regimuri 
juridice. 

Anumite state nu cunosc această instituţie 
(Olanda, San Marino). În unele ţări, cum ar fi  
Marea Britanie, extinderea acesteia este foarte 
limitată: inviolabilitatea se aplică numai sub as-
pect civil, iar sub aspect penal parlamentarul nu 
benefi ciază de nici o protecţie anume și este tra-
tat în mod egal cu ceilalţi cetăţeni. În Irlanda și 
în Norvegia inviolabilitatea parlamentară face ca 
parlamentarul să nu fi e arestat în timpul unei se-
siuni parlamentare sau în drumul spre sau de la 
locaţia sesiunii, oferind, deci, o protecţie limitată 
parlamentarului. 

Majoritatea statelor europene însă, acordă 
deputaţilor lor, pe durata mandatului acestora, o 
imunitate extra-funcţională pentru situaţiile pe-
nale (Albania, Germania, Austria – dacă fapta în 
sine nu este străină de funcţiile politice – Cipru, 
Spania, Grecia, Ungaria, Lituania, Polonia, Ru-
sia, Serbia, Elveţia), și/sau o protecţie împotriva 
constrângerii și măsurilor de privare de libertate 
(arestarea sau detenţia în toate ţările care prevăd 
imunitatea în faţa urmăririlor penale, la care se 
adaugă Belgia, Franţa, Georgia, Italia, Portugalia și 
România). Aceste urmăriri sau măsuri penale nu 
pot fi  puse în aplicare decât cu autorizarea adună-
rii legislative, cu excepţia Ciprului.

În multe state, extinderea inviolabilităţii a fost 
limitată ca urmare a unor reforme constituţionale. 
Astfel, în Franţa, în urma reformei constituţionale 
din 1995, autorizaţia camerei nu mai este necesa-
ră pentru declanșarea procedurilor penale, ci doar 
pentru reţinere, arestare și celelalte măsuri de con-
trol judiciar. 

Aceeași evoluţie s-a produs în Italia, Legea 
constituţională nr. 3 din 29 octombrie 1993 a ex-
clus necesitatea unei autorizaţii prealabile a came-
rei pentru demararea procedurilor penale în cazul 
parlamentarilor. 

În România, de la reforma constituţională din 
2003, un parlamentar poate face obiectul unei an-
chete judiciare sau poate fi  urmărit penal pentru 
fapte care nu au legătură cu exprimarea voturilor 
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sau opiniilor sale politice în decursul mandatului 
parlamentar. 

În Germania, există în Bundestag o practică 
care constă în ridicarea, de o manieră generală 
la începutul legislaturii, a imunităţii parlamen-
tare pentru toate tipurile de infracţiuni (cu ex-
cepţia celor cu caracter defăimător din punct de 
vedere politic). Această măsură vizează protec-
ţia tuturor membrilor Parlamentului, astfel încât 
aceștia să nu atragă asupra lor atenţia mass-me-
dia în cazul în care se derulează o procedură pe 
numele lor.

Pentru ceea ce se numește extinderea ratione 
materiae a inviolabilităţii parlamentare, și anume 
faptele afl ate sub imunitate parlamentară, există 
în majoritatea statelor europene o tendinţă de ex-
cludere a cazurilor de fl agrant delict din aria de 
extindere a imunităţii. 

În acest caz, autorizaţia legislativului nu e ne-
cesară, ceea ce nu o împiedică pe acesta de a se 
pronunţa ulterior asupra urmăririlor penale sau 
arestării, pentru a solicita eventual suspendarea 
sau ridicarea (printre altele, Georgia și România). 

Anumite legislaţii exclud din câmpul inviola-
bilităţii unele fapte datorită naturii sau gravităţii 
lor și a pedepsei (Constituţia portugheză exclude, 
în anumite condiţii, infracţiunile sancţionate cu 
pedepse cu închisoarea de peste trei ani). 

Durata imunităţii parlamentare variază și ea 
de la stat la stat. Anumite regimuri parlamentare 
extind acest privilegiu la procedurile penale dema-
rate pe numele deputatului, înaintea alegerii sale 
(Germania, Belgia, Spania, Ungaria, Italia, Portu-
galia). 

În alte state, deși autorizaţia Parlamentului nu 
este necesară pentru continuarea procedurilor pe-
nale deja demarate, adunarea poate, fi e din ofi ciu, 
fi e la cererea părţii interesate, să solicite suspenda-
rea procedurilor penale sau ridicarea măsurilor de 
constrângere pe perioada mandatului parlamentar 
(Franţa, Polonia, Elveţia).

În fi ne, referindune la deputaţii Parlamentului 
European, precizăm că aceștia benefi ciază de ase-
menea de privilegii și imunităţi în baza Protocolu-
lui (nr.7) privind privilegiile și imunităţile Uniunii 
Europene, anexat tratatelor UE [14] (în continuare 
Protocol), care conferă acestora regimul juridic al 
imunităţii parlamentare clasice, de care benefi cia-
ză membrii forurilor legislative naţionale. 

Articolul 8 din Protocol stabilește că membrii 
Parlamentului European nu pot fi  cercetaţi (anche-
taţi), reţinuţi sau urmăriţi în justiţie și nu pot face 
subiectul altor proceduri legale pentru opiniile sau 
voturile exprimate în cadrul exercitării funcţiilor 
lor. În măsura în care această imunitate urmăreşte 
protecţia libertăţii de exprimare şi independenţa 
membrilor Parlamentului, ea constituie o imuni-
tate absolută care se opune oricărei proceduri judi-
ciare cu privire la o opinie sau la un vot exprimate 
în exercitarea funcţiilor parlamentare [7].

În art. 9 din acelaşi Protocol se precizează va-
labilitatea imunităţii parlamentarilor inclusiv pe 
perioada deplasării la şi de la locul reuniunii Par-
lamentului European, precum şi faptul că imuni-
tatea nu poate fi  invocată în caz de fl agrant delict şi 
nici nu poate constitui o piedică pentru Parlamen-
tul European de a ridica imunitatea unuia dintre 
membri. Astfel, art. 9 din Protocol este considerat 
a urmări să asigure independenţa membrilor Par-
lamentului European, împiedicînd ca anumite pre-
siuni, care constau în ameninţări cu arestarea sau 
cu urmăriri penale, să fi e exercitate asupra aces-
tora pe durata sesiunilor Parlamentului European. 

În sensul Protocolului, imunitatea mem-
brilor Parlamentului include cele două forme de 
protecţie recunoscute în mod obişnuit membrilor 
parlamentelor naţionale din statele membre [4, p. 
226]: 

- imunitatea cu privire la opiniile şi la votu-
rile exprimate în exercitarea funcţiilor parlamen-
tare, respectiv,

- inviolabilitatea parlamentară, care 
comportă în principiu o protecţie împotriva pro-
cedurilor judiciare.

Inviolabilitatea parlamentară în Republica 
Moldova. Potrivit Curţii Constituţionale a Repu-
blicii Moldova, domeniul de aplicare a inviolabi-
lităţii parlamentare poate fi  analizat sub patru as-
pecte esenţiale [6]:

- ratione personae (benefi ciarii protecţiei), 
- ratione temporis(începutul și sfârșitul protec-

ţiei), 
- ratione loci (limitele spaţiale ale protecţiei) și
- ratione materiae (actele acoperite de inviola-

bilitate).
(1) Sub aspectul ratione personae – inviola-

bilitatea este intuitu personae și se aplică exclusiv 
persoanelor care au calitatea de deputat (în acest 
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sens, art. 94 alin. (3) din Regulamentul Parlamen-
tului, prevede expres: „Inviolabilitatea nu se extin-
de asupra membrilor familiei deputatului”).

(2) Sub aspectul ratione temporis – deputa-
ţii benefi ciază de inviolabilitate parlamentară din 
momentul alegerii, dar sub condiţia rezolutorie a 
invalidării alegerii lor (art. 69 alin. (1) din Consti-
tuţia Republicii Moldova [2]) și pînă în momentul 
expirării mandatului, depunerii mandatului (de-
misia deputatului), ridicării mandatului sau înce-
tării de drept a mandatului de deputat [5]. 

(3) Sub aspectul ratione loci – locul săvârșirii 
infracţiunii (sau a contravenţiei) de către deputat 
nu are nici o infl uenţă asupra aplicării inviolabili-
tăţii parlamentare.

(4) Sub aspectul ratione materiae – domeniul 
de aplicare al inviolabilităţii parlamentare în Re-
publica Moldova se limitează la cauze penale (și 
contravenţionale, prin asimilare). Constituţia nu 
operează nici o distincţie în funcţie de natura și 
gravitatea faptei comise.

Pornind de la cele menţionate, reiterăm că 
imunitatea deputatului împotriva răspunderii pe-
nale nu trebuie considerată a fi  o posibilitate de 
evitare a răspunderii pentru infracţiunile săvârși-
te. Imunitatea este stabilită în scopul stopării ur-
măririi represive sau abuzive din motive politice, 
pentru a determina un anumit comportament al 
deputatului sau a-l face docil faţă de unele forţe. 

În cazul săvîrșirii cu adevărat a unor infracţi-
uni, imunitatea deputatului se suspendă (noţiune 
sinonimă în cazul dat celei de ridicare – e.n.) de 
către Parlament. Totuși, dacă deputatul a săvârșit 
infracţiunea, iar Parlamentul nu suspendă imuni-
tatea, poate aceasta servi drept motiv pentru eli-
berarea de răspundere? Cercetătorii neagă acest 
lucru, susţinînd că după expirarea mandatului, 
fostului deputat i se va aplica răspunderea penală, 
deoarece inviolabilitatea acestuia acţionează nu-
mai pe perioada mandatului. Deci, inviolabilitatea 
nu suprimă represiunea, ci o amână pentru o peri-
oadă de timp [3, p. 274-275].

Or, în opinia Curţii Constituţionale a Repu-
blicii Moldova, imunitatea fi ind limitată în timp 
și reglementată prin reguli specifi ce, nu constituie 
decât un obstacol procedural temporar în calea 
desfășurării procedurilor penale, obstacol care 
însă nu anulează pentru partea interesată posibili-
tatea de soluţionare defi nitivă a litigiului [6].

În același timp, este important de precizat că 
inviolabilitatea nu împiedică orice acţiune de ur-
mărire faţă de deputat. Potrivit art. 70 alin. (3) din 
Constituţia Republicii Moldova [2], art. 10 din Legea 
despre statutul deputatului în Parlament [8] și art. 94 
alin. (2) din Regulamentul Parlamentului [9], fără 
încuviinţarea Parlamentului, deputatul nu poate 
fi : reţinut, arestat, percheziţionat și trimis în jude-
cată, cu excepţia cazurilor de infracţiune fl agrantă. 

În acest sens, art. 11 din Legea despre statutul 
deputatului în Parlament, stabilește: „(1) În caz de 
infracţiune fl agrantă, deputatul poate fi  reţinut la 
domiciliu pe o durată de 24 de ore numai cu încu-
viinţarea prealabilă a Procurorului General. Aces-
ta va informa neîntârziat Președintele Parlamentu-
lui asupra reţinerii. […]. (3) Reţinerea, arestul sau 
percheziţia deputatului în alte împrejurări sau din 
alte motive nu se admite”. 

Astfel, protecţia inviolabilităţii operează 
doar pentru anumite măsuri procesuale restric-
tive, enumerate expres și exhaustiv de Constituţie 
și legislaţia în vigoare: reţinere, arest, percheziţie. 
Doar cu aceste rezerve, în privinţa deputatului 
poate fi  pornită și exercitată urmărirea penală 
fără necesitatea ridicării imunităţii. Totodată, la 
fi nalizarea urmăririi penale trimiterea cauzei în 
judecată de către procurorul care a întocmit re-
chizitoriul poate fi  efectuată doar după ridicarea 
imunităţii deputatului, în condiţiile stabilite de 
Regulamentul Parlamentului. 

În fi ne, ţinând cont de faptul că imunitatea de-
putatului este ridicată la etapa trimiterii cauzei 
în judecată, executarea unei sentinţe penale îm-
potriva deputatului nu necesită ridicarea separa-
tă a imunităţii, or, aceasta este parte integrantă a 
procesului judiciar, pentru care deputatul nu mai 
benefi ciază de protecţia inviolabilităţii [6].

Prin urmare, putem conchide următoarele 
momente importante [11, p. 255; 13, p. 58]: 

- în privinţa deputatului poate fi  pornită și 
exercitată urmărirea penală fără necesitatea ri-
dicării imunităţii; 

- ridicarea imunităţii este obligatorie pen-
tru aplicarea reţinerii, arestului și percheziţiei;

- aplicarea unor asemenea măsuri de con-
strîngere fără ridicarea imunităţii parlamentare 
se admite doar în caz de infracţiune fl agrantă;

- trimiterea cauzei în judecată poate fi  
efectuată doar după ridicarea imunităţii deputa-
tului.



9

Victor Micu
CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA INVIOLABILITĂȚII PARLAMENTARE

№ 4, 2018

Bibliografi e
1. Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985 

din 18.04.2002. Republicat în: Monitorul Ofi cial 
Nr. 72-74 din 14.04.2009 (cu modifi cări și comple-
tări pînă în 28.10.16).

2. Constituţia Republicii Moldova din 
29.07.1994. Republicată în: Monitorul Ofi cial al 
Republicii Moldova nr.78/140 din 29.03.2016.

3. Constituţia Republicii Moldova: comenta-
riu. Chișinău: Arc, 2012.

4. Enache M. Statutul membrilor Parlamen-
tului European. În: Dreptul (România), 2012, nr.8.

5. Hotărârea Curţii Constituţionale a Repu-
blicii Moldova Pentru interpretarea articolelor 69 
alin. (2), 70 alin (1), 99 și 100 din Constituţia Re-
publicii Moldova (incompatibilităţile deputaţilor), 
nr. 21 din 24 iunie 2015 (Sesizarea nr. 1b/2015). 
În: Monitorul Ofi cial al RM, nr. 340-346 din 
18.12.2015.

6. Hotărîrea Curţii Constituţionale a Republi-
cii Moldova pentru interpretarea articolului 1 alin. 
(3) combinat cu articolele 69 și 70 din Constituţia 
Republicii Moldova (imunitatea și încetarea man-
datului deputatului), nr. 2 din 20.01.2015 (Sesiza-
rea nr. 6b/2014). În: Monitorul Ofi cial Nr. 33-38 
din 13.02.2015.

7. Hotărîrea Curţii de Justiţie din 21 octom-
brie 2008, cauzele conexate C-200/07 şi C-201/07, 
Marra, Rec. 2008 – apud Enache M. Statutul 
membrilor Parlamentului European. În: Dreptul 
(România), 2012, nr.8.

8. Legea despre statutul deputatului în Parla-
ment, nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994. Republicată în 

Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2005, nr. 
59-61.

9. Legea pentru adoptarea Regulamentului 
Parlamentului, nr. 797 din 02.04.1996. Republicată 
în Monitorul Ofi cial Nr. 50 din 07.04.2007.

10. Micu V. Imunitatea – garanţie a mandatu-
lui parlamentar. În: Teoria şi practica administrării 
publice, Materialele conferinței științifi co-prac-
tice internaționale din 20 mai 2016 (Chişinău). 
Chişinău: 2016.

11. Micu V. Răspunderea parlamentară: teorie 
și practică. Monografi e. Chișinău: 2017.

12. Micu V. Răspunderea Parlamentului în 
contextul răspunderii statului contemporan. În: Ro-
lul instituţiilor democratice în asigurarea protecţi-
ei drepturilor omului, materiale ale mesei rotunde 
cu participare internaţională consacrate Zilei in-
ternaţionale a drepturilor omului, din 11 decem-
brie 2015. Chișinău: AAP, 2016.

13. Micu V. Răspunderea penală a parlamen-
tarilor – garanţie a respectării principiilor statului 
de drept (legislaţie și jurisprudenţă relevantă). În: 
Обучение в области прав человека. Сборник 
статей. Chișinău, 2017.

14. Protocolul (nr.7) privind privilegiile şi 
imunităţile Uniunii Europene, anexat tratate-
lor U.E. În: Jurnalul Ofi cial al Uniunii Europene, 
9.5.2008. [resurs electronic]: https://www.ecb.
europa.eu/ecb/legal/pdf/ro_protocol_7_from_c_ 
11520080509ro 02010328.pdf.

15. Pupăzan C.G. Răspunderea penală a aleși-
lor. București: Hamangiu, 2016.



10

REVISTA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ “SUPREMAȚIA DREPTULUI”
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА»

№ 4, 2018

REFLECȚII ASUPRA PARTICULARITĂȚILOR 
MECANISMULUI DE ASIGURARE A 
LEGALITĂŢII ÎN CADRUL STATULUI

Статья посвящена изучению механизма обеспечения законности в государстве. Исходя из опре-
деления законности как принципа, метода и режима, а также взаимосвязи между законностью и 
правопорядком автор определяет основные элементы механизма обеспечения законности и подчер-
кивает особенности каждого из них и факторы, способствующие его функционированию.

Ключевые слова: законность, правопорядок, принцип, метод, режим, механизм, обеспечение за-
конности, защита законности.

Articolul este consacrat studierii mecanismului de asigurare a legalității în cadrul statului. Pornind de la 
defi niția legalității ca principiu, metodă și regim, precum și a raportului dintre legalitate și ordine de drept, 
autorul identifi că elementele principale ale mecanismului de asigurare a legalității și precizează particularitățile 
fi ecăruia, precum și factorii care contribuie la funcționarea acestuia.

Cuvinte-cheie: legalitate, ordine de drept, principiu, metodă, regim, mecanism, asigurarea legalității, 
protecția legalității. 

Th e article is devoted to studying the legality assurance mechanism within the state. Starting from the 
defi nition of legality as a principle, method and regime, as well as the relationship between legality and law, 
the author identifi es the main elements of the legality assurance mechanism and specifi es the particularities of 
each and the factors contributing to its operation.

Keywords: legality, rule of law, principle, method, regime, mechanism, ensuring legality, protection of 
legality.

 Petru Railean - doctor în drept, lector universitar Universitatea de Studii 
Europene din Moldova

Situaţia actuală din Republica Moldova, 
cu regret, pune în evidenţă o stare de legalita-
te scăzută, ilustrată de ignorarea sau încălcarea 
Constituţiei și a legilor ţării de către autorităţile 
publice și de cetăţeni. Practic, asistăm tot mai 
frecvent la răsturnarea valorilor și principiilor 
autentice ale statului de drept și înlocuirea aces-
tora cu interese personale sau partizane, de grup 
politic, la scăderea autorităţii publice și a forţei 
dreptului. Din aceste considerente, tot mai acu-
tă devine problema mecanismului de asigurare 
a legalităţii, atît sub aspect teoretic, cît și practic 
[6, p. 118].

În încercarea de a dezvolta teoretic subiectul 
în cauză, menţionăm că potrivit lui I.A. Krasnov, 
legalitatea nu există „în general”, ea este posibilă 
doar la nivelul unui raport juridic concret sau la 
nivelul unui grup de relaţii sociale asemănătoare. 
În calitate de regim al raporturilor juridice concre-
te, legalitatea este formată în fi ne din legalitatea ac-
telor de conduită individuală, nefi ind însă o simplă 
sumă a acestora. 

Astfel, de pe poziţia metodologiei abordării 
statice și dinamice a fenomenelor, legalitatea ca 
regim al raporturilor juridice concrete este deter-
minată de raportul dintre actele de conduită legale 
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și cele ilegale, adică în practică, legalitatea există ca 
o caracteristică juridică a conţinutului raportului 
juridic (starea de legalitate a acestuia). Dar atunci 
cînd raportul juridic s-a consumat, devenind un 
fapt juridic, legalitatea trece în starea ordinii de 
drept. Deci, legalitatea, sub aspect dinamic, consti-
tuie o caracteristică funcţională a realizării norme-
lor de drept, iar ordinea de drept o caracteristică 
statică a realizării dreptului [12, p. 6].

De aici este destul de evidentă legătura strînsă 
dintre legalitate și ordinea de drept. Acest fapt poa-
te fi  dedus și din defi niţiile date ordinii de drept: 

· o stare ordonată reală a relaţiilor sociale, 
ce exprimă realizarea practică a cerinţelor legalită-
ţii [8, p. 38]; 

· o stare ordonată a relaţiilor sociale bazată 
pe drept și legalitate [16, p. 18]; 

· o asemenea ordonare a relaţiilor sociale, 
bazată pe drept și legalitate, ce se exprimă prin 
conduita legală a subiecţilor participanţi [15, p. 
355]; 

· un sistem al relaţiilor sociale reglementate 
în baza normelor de drept și coordonate în rezulta-
tul afi rmării conduitei legale a subiecţilor în viaţa 
socială [4, p. 6].

Așadar, în majoritatea cazurilor, ordinea de 
drept este văzută ca un fi nal al realizării cerinţe-
lor și dispoziţiilor dreptului, rezultat al respectării 
și executării normelor juridice, adică al legalităţii; 
rezultat al acţiunii legalităţii ce exprimă nivelul 
de realizare a cerinţelor ei. Deci, ordinea de drept 
constituie scopul reglementărilor juridice, anume 
pentru crearea ei sînt edictate legi și alte acte nor-
mativ-juridice, este perfecţionată legislaţia, se iau 
măsuri pentru consolidarea legalităţii [2, p. 175].

Prin urmare, coraportul dintre legalitate și or-
dinea de drept presupune că ordinea de drept poate 
fi  asigurată doar prin optimizarea (perfecţionarea) 
reglementării juridice și asigurarea legalităţii; con-
solidarea legalităţii inevitabil duce la consolidarea 
ordinii de drept; conţinutul concret al ordinii de 
drept depinde de conţinutul legalităţii [13, p. 219].

Merită atenţie faptul că legalitatea și ordinea 
de drept au un rol deosebit în viaţa societăţii, fi -
ind necesare atît statului, cît și persoanei. De sta-
rea legalităţii și a ordinii de drept depind nivelul 
libertăţii omului, caracterul real al drepturilor și li-
bertăţilor, nivelul și realitatea democraţiei. Ţinînd 
cont de faptul că în condiţiile actuale interesele 
omului sînt considerate prioritare, anume această 

latură a legalităţii și a ordinii de drept constituie un 
scop fundamental al statului. Ele constituie baza, 
nucleul ordinii în societate, condiţie și element 
indispensabil al democraţiei, valori fundamentale 
general-umane [13, p. 225].

De aici este destul de evidentă necesitatea 
obiectivării legalităţii, asigurării și protecţiei aces-
teia [7, p. 398].

Referitor la obiectivarea legalităţii, menţionăm 
că, potrivit cercetătorilor, aceasta se poate obiecti-
va [14, p. 49]: 

· în calitate de idee în conștiinţa subiecţilor 
de drept; 

· în calitate de principiu (metodă) de activi-
tate a subiectului de drept; 

· în calitate de regim al activităţii subiectu-
lui. 

Respectiv, calea devenirii reale a legalităţii pre-
supune următoarele etape: conturîndu-se ca idee 
în conștiinţa subiectului de drept, legalitatea trep-
tat devine un principiu (metodă) pentru activita-
tea acestuia, ulterior, din principiu transformîn-
du-se în regim al conduitei subiectului.

Ideea necesităţii respectării legii este generată 
în conștiinţa individului de considerentele bene-
fi ciilor unei asemenea conduite. Oamenii nu se 
nasc cu ideea unei conduite legale, dar o obţin 
prin intermediul procesului continuu de sociali-
zare, prin acumularea și însușirea experienţei în 
sfera realităţii juridice. În prezenţa unor condi-
ţii ce contribuie la consolidarea legalităţii (soci-
al-economice, politice, ideologice etc.), precum 
și după confi rmarea avantajelor conduitei legale, 
ideea legalităţii se transformă în principiu (me-
todă) a activităţii subiectului. Trecerea legalităţii 
din principiu în regim se produce, de asemenea, 
în prezenţa unui complex de condiţii cu caracter 
social-economic, juridic, politic, ideologic etc. 
[14, p. 50]. 

În acest sens, este destul de explicit V.N. Ku-
dreavţev [10, p. 5], care susţine că ideea legalităţii 
este conștientizată și, respectiv, infl uenţează con-
duita cetăţenilor și a funcţionarilor publici numai 
în prezenţa anumitor condiţii, cum ar fi : plenitudi-
nea reglementării juridice a relaţiilor sociale; stabi-
litatea principalelor instituţii juridice; efi cienţa ga-
ranţiilor juridice; atitudinea echitabilă faţă de orice 
persoană în procesul de aplicare a legii; inevitabili-
tatea răspunderii pentru încălcarea legilor etc. 
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Cercetările sociologice demonstrează că ne-
cesitatea dreptului și a legalităţii mai ales în pe-
rioada actuală sînt conștientizate pe larg de po-
pulaţie. Cetăţenii sînt cointeresaţi de regimul 
legalităţii, stabilitatea ordinii de drept, protecţia 
vieţii, proprietăţii, intereselor personale. Inevita-
bilitatea sancţionării hoţului și a celui ce ia mită, 
respectarea strictă a legislaţiei muncii și adminis-
trative, protecţia dreptului la locuinţă, soluţiona-
rea corectă și echitabilă a plîngerilor – anume în 
baza acestor fapte și altele similare, în care este 
implicată o persoană concretă, rudele și apropri-
aţii acesteia, cetăţenii percep imaginea regimului 
legalităţii, ei dobîndesc încredere în stabilitatea 
lui sau, dimpotrivă, se dezamăgesc de practica 
respectării acestui regim, adică de realitatea lui 
[2, p. 186-187].

Trebuie precizat, în același timp, că în forma sa 
de regim, legalitatea presupune cu mult mai mult 
decît corespunderea unei acţiuni sau inacţiuni sin-
gulare a subiectului cu legea. În cadrul regimului 
juridic al legalităţii acţiunile ilegale ale subiecţilor 
au deja un caracter întîmplător nu sistematic [14, 
p. 50] și, respectiv nu subminează acest regim.

Din cele expuse, conchidem că obiectivarea, 
formarea legalităţii este condiţionată [7, p. 399, 6, 
p. 123]. În acest sens I.A. Krasnov identifi că trei 
categorii de factori: factori – condiţii; factori – ca-
uze; factori – garanţii [12, p. 8].

Factorii – condiţie (atît pozitivi, cît și negativi) 
presupun mediul extern situaţional în care se for-
mează, se modifi că și încetează regimul legalităţii a 
unui raport juridic concret. Acești factori se bazea-
ză pe fenomenele și procesele (economice, sociale, 
politice și moral-spirituale) din acea sferă a socie-
tăţii în care se desfășoară raportul concret.

Factorii – cauze sînt: în primul rînd, calitatea 
normei juridice materiale și calitatea normelor 
procesuale, care stabilesc mecanismul de realizare 
a normelor materiale (subiectul responsabil – au-
toritatea legislativă și normativă); în al doilea rînd, 
specifi cul raportului juridic concret; în al treilea 
rînd, nivelul conștiinţei juridice și al culturii juri-
dice a participanţilor la raport.

Factorii – garanţii își încep acţiunea în cazul 
în care cerinţele juridice materiale sau procedurale 
nu se realizează, cînd intervine o defecţiune în re-
gimul legalităţii. Acești factori „cu efect de rezultat 
garantat” au menirea de a restabili regimul legali-

tăţii raportului juridic concret (subiecţi responsa-
bili – procuror, judecător, avocat etc.).

Prin urmare, conchide cercetătorul, formarea 
legalităţii nu este spontană. Este un proces ce poate 
și trebuie condus, deoarece presupune o infl uenţă 
deliberată asupra conduitei subiecţilor relaţiilor 
sociale. Pentru efi cienţa acestui proces este nece-
sară luarea în consideraţie a factorilor care infl u-
enţează conduita și care îi determină caracterul 
legal sau ilegal, precum și mijloacele cu ajutorul 
cărora se poate direcţiona conduita, asigurînd co-
respunderea acesteia cu dispoziţiile de drept [12, p. 
8]. Sarcina asigurării regimului legalităţii necesită 
cunoașterea și luarea în consideraţie a varietăţii de 
factori care infl uenţează conduita umană (atît po-
zitivi, cît și negativi), atît juridici, cît și economici, 
politici, sociali, psihologici etc. Adică, problema 
asigurării legalităţii are un caracter complex și, fi -
ind strîns legată de mai multe fenomene și proce-
se din viaţa socială, poate fi  soluţionată cu succes 
doar în contextul unei stabilizări generale a situa-
ţiei din cadrul statului [12, p. 18-19].

În literatura de specialitate, asigurării și pro-
tecţiei legalităţii i s-a acordat o atenţie deosebită. 
Mai mult, cercetătorii delimitează strict asigurarea 
de protecţia legalităţii. Astfel, se susţine că dife-
renţa rezidă în faptul că protecţia legalităţii ţine de 
încălcarea acesteia, iar asigurarea – de profi laxia 
încălcărilor și consolidarea legalităţii [19, p. 284; 
9, p. 524].

Potrivit lui N.V. Vitruk [9, p. 530], protecţia 
legalităţii (proprie în viziunea sa doar statului și 
funcţionarilor publici) include în sine constatarea 
abaterilor de la lege în activitatea de creare și de 
realizare a dreptului, reprimarea imediată a lor, 
acţionarea mijloacelor de protecţie a dreptului și 
a legii, restabilirea dreptului și a ordinii de drept, 
atragerea la răspundere a funcţionarilor publici vi-
novaţi. 

Totodată, cercetătorul concretizează că nu 
orice încălcare a legii, cu atît mai mult a actului 
subordonat acesteia, poate fi  califi cată drept încăl-
care a legalităţii. Or, încălcarea legalităţii nu este 
pur și simplu o încălcare de lege, care poate fi  doar 
o greșeală, o eroare admisă în practica de aplicare 
a dreptului, ci o tendinţă, o orientare în conduita 
ilegală a funcţionarului public. Astfel, de exemplu, 
stabilirea măsurii de sancţionare contravenţională 
fără a lua în consideraţie personalitatea vinovatului 
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(aplicarea amenzii în mărime maximală) într-un 
caz concret (singular) nu constituie o încălcare a 
legalităţii, doar faptele analogice în totalitatea lor 
refl ectă o anumită tendinţă în conduita funcţiona-
rului. Anume persistenţa conduitei date constituie 
o încălcare a legalităţii [9, p. 530].

În viziunea sa, încălcări ale legalităţii constituie 
următoarele fapte comise de funcţionarii statului: 

- încălcarea normelor Constituţiei și a altor 
legi (cele mai răspîndite fi ind: încălcarea drepturi-
lor și libertăţilor constituţionale și a intereselor le-
gale ale cetăţenilor și ale altor persoane, atribuirea 
ilegală cetăţenilor sau altor persoane a înlesnirilor 
și avantajelor, absolvirea ilegală a cetăţenilor și a 
altor persoane de anumite obligaţii etc.); 

- infracţiunile funcţionarilor comise în timpul 
exercitării atribuţiilor de serviciu (luare de mită, 
abuz de putere etc.). 

În același timp, nu pot fi  considerate încălcări 
ale legalităţii, de exemplu: 

- încălcarea neesenţială a legii ce concretizează 
normele constituţionale; 

- infracţiunile și alte delicte comise de funcţi-
onari ce nu ţin de exercitarea obligaţiilor de servi-
ciu, adică în calitatea acestora de cetăţeni. 

De asemenea, nu constituie încălcări ale legali-
tăţii, încălcarea de către funcţionarul public a nor-
melor cuprinse în actele departamentale, neres-
pectarea disciplinei de serviciu, cazurile singulare 
de manifestare a neatenţiei, brutalităţii sau a lipsei 
de tact în raport cu oamenii etc., adică nerespec-
tarea normelor etice și morale. În cazurile în care 
asemenea momente – brutalitatea, vanitatea, indi-
ferenţa faţă de soarta omului etc. – devin o normă 
de conduită pentru funcţionar, atunci aceasta con-
stituie deja încălcare a obligaţiilor constituţionale 
referitoare la persoană, viaţa și sănătatea acesteia, 
securitatea și inviolabilitatea personală, alte drep-
turi și libertăţi, cinste și demnitate care sînt consa-
crate și protejate constituţional ca valori supreme 
[9, p. 530].

În viziunea noastră este difi cil a contura clar 
esenţa și conţinutul categoriei de „încălcare a 
legalităţii”. Cu atît mai mult considerăm a fi  inco-
rectă delimitarea dintre „încălcarea legii” și „în-
călcarea legalităţii” doar în baza gravităţii fapte-
lor, a caracterului sistemic al acestora sau a sferei 
de relaţii sociale în cadrul căreia aceasta are loc. 
„Încălcarea legalităţii” nu trebuie redusă la „în-

călcarea legii” (indiferent de gravitatea faptelor și 
a numărului acestora). În opinia noastră încălca-
rea legalităţii este un concept cu mult mai com-
plex, care nu implică survenirea vreunei forme 
concrete de răspundere, deoarece ea nu dispune 
de o componenţă concretă fi xată de lege. Încăl-
carea legalităţii presupune prin esenţă și nereali-
zarea legii (dreptului). Sub acest aspect se poate 
vorbi despre încălcarea legalităţii atunci cînd în 
condiţiile constatării încălcărilor de lege (infrac-
ţiuni, contravenţii, abateri administrative, delicte 
civile etc.) nu sînt luate măsurile necesare pentru 
atragerea la răspundere a persoanelor vinovate 
(sau ele sînt formal sancţionate), pentru recupe-
rarea prejudiciilor cauzate persoanelor vătămate 
(sau recompensarea inechitabilă a acestora), al-
tfel spus, nu intervin consecinţele juridice prevă-
zute de lege pentru restabilirea ordinii de drept. 
În condiţiile persistenţei unor asemenea situaţii 
nu se poate vorbi de un regim al legalităţii [5, p. 
58; 6, p. 127-128]. 

De aici se poate susţine că legalitatea nu pre-
supune doar respectarea strictă a legii de către toţi 
subiecţii de drept, dar și inevitabiliatea survenirii 
consecinţelor juridice stabilite de lege pentru în-
călcarea acesteia. Sub acest aspect, devine evident 
de ce legalitatea este văzută mai mult ca fi ind pro-
prie statului și aparatului său de organe și funcţio-
nari [7, p. 402].

În ceea ce privește asigurarea legalităţii, N.V. 
Vitruk [9, p. 530-531] susţine că aceasta reprezintă 
un sistem de măsuri orientate spre profi laxia încăl-
cărilor legalităţii și consolidarea acesteia. 

§ Profi laxia presupune elucidarea cauze-
lor și a condiţiilor încălcării legalităţii, eliminarea 
acestora, a tuturor factorilor, fenomenelor și pro-
ceselor negative care le favorizează (precum, in-
stabilitatea economică și politică, nivelul scăzut de 
cultură juridică a populaţiei, a funcţionarilor pu-
blici, deformarea conștiinţei juridice profesionale, 
prioritatea oportunităţii faţă de legalitate etc.). 

§ Consolidarea legalităţii, la rîndul său, 
constă în formarea, perfecţionarea și dezvoltarea 
garanţiilor legalităţii în activitatea organelor de 
stat și a funcţionarilor publici. 

Garanţiile legalităţii în literatura de specialita-
te sînt defi nite în mod diferit: 

- totalitatea de condiţii obiective și subiective, 
precum și căile și metodele speciale cu ajutorul că-
rora este asigurată legalitatea [1, p. 477]; 
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- ansamblul condiţiilor obiective și subiective, 
care asigură realizarea strictă și uniformă a legilor 
și celorlalte acte normative ale statului, adoptate 
în baza lor, precum și măsurile care contribuie la 
prevenirea și înlăturarea tuturor abaterilor de la 
normele de drept [3, p. 484; 4, p. 7]; 

- un sistem de condiţii, mijloace și factori, de-
terminaţi de legităţile dezvoltării sociale, care asi-
gură procesul realizării legalităţii [15, p. 351-352]; 

- un anumit complex de factori organizatorici, 
economici, politici, ideologici și de măsuri juridi-
ce, ce asigură respectarea normelor dreptului, pro-
tecţia drepturilor cetăţenilor și a intereselor socie-
tăţii și a statului [18, p. 444-445] etc.

Unii cercetători identifi că în acest sens chiar 
un mecanism de garantare a legalităţii [14, p. 50]. 
Respectiv, asigurarea legalităţii are loc prin inter-
mediul funcţionării a trei tipuri de factori: sociali, 
psihologici și juridici. În procesul asigurării legali-
tăţii, fi ecare din ei formează un mecanism distinct. 

Mecanismul social de asigurare a legalităţii re-
prezintă un sistem de garanţii sociale a legalităţii 
(factori ai vieţii sociale), care contribuie la apari-
ţia și consolidarea legalităţii în practica socială, 
precum: bunăstarea economică, nivelul scăzut al 
șomajului, condiţii decente de viaţă pentru toate 
păturile sociale, stabilitatea politică, transparenţa 
în activitatea statului, pluralismul politic etc. 

Mecanismul psihologic de asigurare a legalită-
ţii se bazează pe sistemul de emoţii, orientări ale 
conștiinţei individuale, de grup sau sociale faţă de 
drept și problema respectării și realizării acestuia. 
În acest mecanism sînt incluse atitudinea poziti-
vă faţă de drept, sentimentele, emoţiile, orientările 
individului. În calitate de garanţii ale acestui me-
canism sînt văzute a fi : nivelul înalt al conștiinţei 
juridice, propagarea pe larg a cunoștinţelor juridi-
ce, ridicarea autorităţii dreptului, cultivarea patri-
otismului, abordarea teoretico-știinţifi că a ideilor 
și concepţiilor democratice etc. [14, p. 50].

Mecanismul juridic de asigurare a legalităţii 
este considerat a fi  cel mai principal. Dacă factorii 
sociali și cei psihologici infl uenţează indirect sta-
rea legalităţii, atunci cel juridic determină în mod 
direct caracterul și starea legalităţii și a ordinii de 
drept [14, p. 50].

Mecanismul juridic de asigurare a legalităţii se 
realizează, în primul rînd, prin crearea unor ga-
ranţii normativ-juridice. Unii cercetători susţin că 

o garanţie necesară a legalităţii este însăși legisla-
ţia, legea. Criticînd o asemenea afi rmaţie, alţi cer-
cetători consideră că existenţa legii poate fi  privită 
doar ca o premisă a legalităţii, și nici într-un caz ca 
garanţie a legalităţii. 

Anumite explicaţii, în acest sens, ne oferă I.A. 
Krasnov, care susţine că la baza legalităţii se afl ă 
legea, mai concret – realizarea acesteia. Legalitatea 
în cadrul statului se realizează în acea măsură în 
care sînt realizate legile și actele normative subor-
donate legii [11, p. 149].

Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că le-
gislaţia poate fi  considerată drept o garanţie dacă o 
privim ca o fi xare normativă a modelelor de con-
duită legală prin care se asigură cetăţenilor și orga-
nizaţiilor o anumită încredere în ceea ce fac, cre-
dinţa în posibilitatea atingerii rezultatului scontat. 
La aceasta contribuie și caracterul relativ constant 
al legilor (durata acţiunii), stabilitatea practicii de 
aplicare a lor, continuitatea metodelor de activi-
tate ale organelor care asigură executarea legilor, 
indiferent de succedarea anumitor funcţionari pu-
blici. Caracterul stabil al reglementărilor generea-
ză o încredere în faptul că regulile de conduită nu 
sînt aleatorii, dar utile și deci necesare, deoarece 
ele refl ectă necesităţile vieţii cotidiene, fi ind, ast-
fel, obligatorii spre respectare necondiţionată [6, p. 
131-132].

În concret, prin garanţii normativ-juridice ale 
legalităţii se înţelege totalitatea normelor juridice 
specializate, existenţa și menirea cărora ţine de 
necesitatea realizării altor norme de drept [14, p. 
50]. În acest sens, sînt importante garanţiile înde-
plinirii dispoziţiilor normelor de drept. E prea pu-
ţin de a adopta o lege sau alta, e necesar de a crea 
concomitent și mecanismul de realizare a norme-
lor dreptului, de exemplu, de a stabili sancţiuni 
pentru neîndeplinirea sau încălcarea legii, ordinea 
contestării acţiunilor ilegale ale funcţionarilor pu-
blici, protecţia drepturilor și libertăţilor personale 
etc. Numai în acest caz modelul de conduită, fi xat 
în normă, va fi  perceput ca o posibilitate reală, asi-
gurată de stat [2, p. 186].

Din cele menţionate devine clar că garanţiile 
normativ-juridice au un rol important în meca-
nismul de asigurare a legalităţii. În același timp, 
valoarea lor nu trebuie absolutizată. Chiar dacă 
fi ecare normă juridică poate fi  considerată ca o 
garanţie a legalităţii, acestea nu vor avea nicio va-
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loare dacă organele responsabile de aplicarea lor 
nu vor acţiona sau vor acţiona necorespunzător în 
cazul încălcării legalităţii. Prin urmare, cel de-al 
doilea element important al mecanismului juridic 
de asigurare a legalităţii îl constituie activitatea or-
ganelor de ocrotire a ordinii de drept, responsabile 
de constatarea și contracararea încălcărilor de lege 
[14, p. 51]. Importante în acest sens sînt suprave-
gherea și controlul stării legalităţii, deoarece aces-
tea cuprind: controlul exercitat de organul suprem 
legislativ; controlul exercitat de autorităţile admi-
nistrative; controlul constituţional și controlul ju-
decătoresc; supravegherea procurorului; controlul 
obștesc etc. [2, p. 184].

În context, precizăm că și la nivel internaţio-
nal atestăm indicaţii referitoare la mecanismele 
de consolidare a legalităţii. Astfel, pentru sistemul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite legalitatea constitu-
ie un asemenea principiu al conducerii statale, în 
prezenţa căruia toate persoanele fi zice, instituţiile 
și organele, statale și nestatale, inclusiv statul răs-
pund în faţa legii. La rîndul său, legea este adop-
tată de către stat, este aplicată în mod egal faţă de 
toţi și este transpusă în viaţă de către organe in-
dependente, fi ind totodată conformă normelor și 
standardelor internaţionale în materia drepturilor 
omului. Legalitatea implică, de asemenea, luarea 
măsurilor necesare pentru asigurarea respectării 
principiului supremaţiei dreptului, egalităţii tutu-
ror în faţa legii, răspunderii potrivit legii, aplicării 
juste a legii, separaţiei puterilor, implicării în pro-
cesul decizional, securităţii juridice, neadmiterea 
samavolniciei și respectarea transparenţei proce-
durale și juridice [17].

Bazîndu-se pe o astfel de abordare complexă 
a legalităţii, Secretarul General al ONU identifi că 
cîteva mecanisme concrete de asigurare a aceste-
ia, și anume: Constituţia sau un alt act asemănă-
tor; cadrul normativ-juridic și aplicarea practică a 
acestuia; sistemul electoral; organele justiţiei, a ad-
ministraţiei de stat, a securităţii și organele pentru 
apărarea drepturilor omului; cetăţenii și societatea 
civilă implicaţi în consolidarea legalităţii și atrage-
rea la răspundere a autorităţilor și funcţionarilor 
publici [17]. 

Fiecare dintre aceste mecanisme cuprind o se-
rie de elemente ce infl uenţează asigurarea și con-
solidarea legalităţii în cadrul statului. Privite în an-
samblu, elementele mecanismului de asigurare a 

legalităţii practic denotă faptul cît de complex este 
fenomenul legalităţii și cît de complexe trebuie să 
fi e măsurile destinate asigurării acesteia într-un 
stat de drept. 

Generalizând cele studiate, subliniem urmă-
toarele [6, p. 139-140]:

§ Mecanismul asigurării legalităţii implică 
acţiunea combinată a factorilor sociali, economici, 
juridici și psihologici. Rolul major în asigurarea 
legalităţii îi revine mecanismului juridic datorită 
garanţiilor sale normativ-juridice (nemijlocit nor-
mele și instituţiile juridice) și a garanţiilor institu-
ţionale (competenţa concretă a diferitor autorităţi 
ale statului, în special, a instanţelor judecătorești). 
În același timp, efi cienţa asigurării legalităţii în ca-
drul statului depinde de nivelul de cultură și con-
știinţă juridică al cetăţenilor și al funcţionarilor 
publici, de condiţiile sociale garantate de către stat 
cetăţenilor săi.

§ Pentru ca legalitatea să devină o metodă 
și un regim de viaţă în statul de drept pe care îl 
edifi căm sînt necesare anumite garanţii, adică con-
diţii obiective și subiective, căi și metode speciale 
cu ajutorul cărora să poată fi  asigurată legalita-
tea. În concret, sînt absolut necesare pîrghii care 
să permită verifi carea stării legalităţii (e cazul 
controlului exercitat de către Parlament, Guvern, 
Curtea Constituţională, instanţele judecătorești, 
procuratură, inclusiv controlul obștesc), precum și 
mijloace sufi ciente și efi ciente pentru ca încălcarea 
legilor să fi e în mod legal deferită justiţiei, iar per-
soanele vinovate (indiferent de postura deţinută 
în aparatul de stat) să poată fi  trase la răspundere 
juridică. 

§ Desigur, efi cienţa acestor garanţii ar spori 
considerabil dacă societatea noastră va tinde spre 
a deveni o societate civilă și cetăţenii vor manifesta 
o voinţă fermă, activism și perseverenţă ripostînd 
cu curaj la orice încălcare a legalităţii admisă de 
reprezentanţii puterii de stat. 

§ În vederea consolidării statutului legalită-
ţii ca principiu constituţional al statului de drept, 
considerăm necesară consacrarea acestuia în textul 
Constituţiei Republicii Moldova (după exemplul 
multor state democratice contemporane), după 
cum urmează: „În Republica Moldova, respectarea 
Constituţiei, a supremaţiei sale și a legilor este obli-
gatorie”. 
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NOI INIȚIATIVE ALE UNIUNII 
EUROPENE: PROIECTUL DE 
COMBATERE A TORTURII ÎN 

MOLDOVA

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (art. 5, 
Universal Declaration of Human Rights). 

Th is article was prepared by the Institute for Democracy (Moldova). Th is article is funded by the European 
Union (European Instrument for Democracy and Human Rights). Opinions expressed in the article do not 
necessarily represent those of the European Union.

Keywords: NGOs, United Nations Convention against Torture, European Court of Human Rights, 
Moldova, Torture.

В соответствии со ст. 5 Всеобщей декларацией прав человека, никто не должен подвергаться 
пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.

Эта статья была подготовлена Институтом демократии (Молдова). Данная статья финан-
сируется Европейским Союзом в рамках EIDHR. Мнения, выраженные в статье, не обязательно 
отражают точку зрения Европейского Союза.

Ключевые слова: НПО, Конвенция Организации Объединенных Наций Конвенции против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Ев-
ропейский суд по правам человека, Молдова, пытки.

Nimeni nu va fi  supus torturi, nici la pedepse sau tratament e crude, inumane sau degradante (Art. 5, 
Declarația Universală a Drepturilor Omului).

Acest articol a fost pregatit de Institul pentru Democrație (Moldova). Acest articol este fi nanțat de Uniunea 
Europeana în cadrul EIDHR. Părerile expuse în acest articol nu prezintă neapărat și parerea Uniunii Europene.

Cuvinte cheie: ONG, Convenția Organizației Națiunilor Unite, Convenții împotriva torturilor și a altor 
pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante, Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Moldova, 
torturi.

 Tatiana Sergheeva - Director Executiv al Institutului pentru Democrație
 Sosna Boris -  doctor, profesor-universitar interimar la USEM, cercetător ştiinţifi c 
coordinator la Institutul de Cercetări Juridice și Politice

Tortura și maltratarea sunt încă prezente în 
Republica Moldova. Acest lucru este evidențiat de 
datele Procuraturii Generale ale Republicii Mol-
dova, care afi rmă că de cele mai multe ori recla-
manții s-au plâns de metodele de violență aplicate 
asupra lor, care aveau loc prin bătăi, tratamentul 
crud cu utilizarea unor obiecte, precum și diverse 
forme de infl uență psihologică amenințare, pre-
siune, intimidare. De cele mai multe ori, maltra-

tarea asupra potențialei victime a fost permisă în 
locuri publice, în inspectoratele de poliție, în in-
stituțiile de învățământ, în instituțiile penitenciare 
și în locul de reședință a acestora.

În cadrul Instrumentului European pentru 
Democrație și Drepturile Omului în Republica 
Moldova, Institutul pentru Democrație (Comrat), 
în parteneriat cu Institutul Național al Femeilor 
din Moldova (Chișinău) și Centrul Media pentru 
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Transnistria (regiunea Transnistreană) cu spriji-
nul Uniunii Europene, a fost lansat proiectul „Toți 
împreună vom spune NU torturii în Moldova: 
societatea civilă împotriva torturii”. 

Scopul proiectului este de a contribui la preve-
nirea și combaterea torturii în Republica Moldo-
va, inclusiv în Transnistria. 

Proiectul prevede crearea a trei centre de asis-
tență juridică și psihologică primară pentru victi-
mele torturii. 

La 25 iulie, s-a desfășurat deschiderea ofi cia-
lă a Centrului de asistență juridică, psihologică și 
de reabilitare a victimelor torturii, creat în cadrul 
proiectului „Toți împreună vom spune NU tortu-
rii în Moldova: Societatea civilă împotriva tortu-
rii”, implementat de Institutul pentru Democrație 
(Comrat) în parteneriat cu Institutul Național al 
Femeii din Moldova (Chișinău) și Centrul Media 
al Transnistriei (Tiraspol) cu sprijinul Uniunii Eu-
ropene.

Evenimentul a fost unul de rezonanță. Invita-
tul de onoare la deschiderea centrului a fost am-
basadorul Uniunii Europene în Republica Moldo-
va Peter Michalko.

De asemenea, prezenți la inaugurarea Centru-
lui au fost și Consilierul Politic al Delegației UE în 
Moldova, Elena-Alina Doroft ei, Avocatul Popo-
rului din Republica Moldova, Mihail Cotorobai, 
primarul Comratului Serghei Anastasov, rectorul 
Universității de Stat din Comrat și membrul Adu-
nării Populare a Găgăuziei Serghei Zaharia, șeful 
relațiilor externe ale Găgăuziei Vitali Vlah, șeful 
direcției sănătate și protecție socială a Găgăuziei 
Alex Zlatovchen și mulți alți oaspeți.

Participanții au urat centrului succes, notând 
importanța acestuia pentru Găgăuzia și asigurând 
sprijinul din partea instituțiilor pe care le repre-
zintă.

Ambasadorul Uniunii Europene în Republi-
ca Moldova Peter Michalko a subliniat faptul că 
drepturile omului și democrația sunt valori fun-
damentale pe care UE le sprijină peste tot în lume, 
aceste valori stau la baza relațiilor și a Acordului 
de Asociere dintre RM și UE. Unul dintre anga-
jamentele UE este de a oferi asistență și sprijin 
pentru dezvoltarea democratică a Republicii Mol-
dova. Ambasadorul UE a subliniat că este foarte 
bucuros să anunțe lansarea proiectului „Toți îm-
preună vom spune Nu torturii în Moldova: Soci-

etatea civilă împotriva torturii “, implementat de 
Institutul pentru Democrație în parteneriat cu 
Centrul Media al Transnistriei și Institutul Nați-
onal al Femeilor din Moldova.

Așa cum a remarcat Peter Michalko, în 2017 a 
devenit clar că în Republica Moldova există încă 
fenomenul torturii și a relelor tratamente, rea-
mintind în acest context cazul Andrei Braguța, 
care, din cauza lacunelor în sistemul de detenție, 
a decedat în instituția penitenciara. Ambasadorul 
a indicat că Uniunea Europeană susține reforma 
poliției în contextul punerii în aplicare a Acordu-
lui de asociere și a agendei sale. În cadrul acestui 
program de sprijin bugetar, toate centrele de arest 
preventiv vor fi  reparate. Cu toate acestea, progra-
mul se referă nu numai la renovarea izolatoarelor 
de poliție, ci și mai multe schimbări în mentalitate 
și comportament. Delegația UE speră că fenome-
nul torturii și maltratării celor afl ați în custodia 
poliției va dispărea.

Peter Michalko a menționat ca demararea 
acestui proiect reafi rmă sprijinul continuu a UE 
pentru RM, care se va refl ecta într-un timp scurt 
și în alte proiecte dedicate, în special, pentru a 
consolida comunitățile locale prin asigurarea co-
operării strânse între agențiile guvernamentale, 
societatea civilă și cetățeni. Cetățeanul Republicii 
Moldova, indiferent de locul în care trăiește - în 
Chișinău, Comrat sau Tiraspol, trebuie să fi e sigur 
de faptul că el va rămâne în centrul atenției și a 
sprijinului UE, a asigurat șeful Delegației Uniunii 
Europene în Republica Moldova Peter Michalko.

Acordarea de asistență califi cată victimelor 
torturii este o necesitate urgentă, mai ales că mul-
ți dintre acești oameni nu conștientizează că sunt 
supuși maltratării, a declarat Mihail Cotorobai, 
avocatul poporului Republicii Moldova.

Primarul Comratului, Serghei Anastasov, a 
mulțumit ambasadorului UE, Peter Michalko, 
pentru ajutorul Uniunii Europene în deschiderea 
acestui centru și implementarea altor proiecte fru-
moase, menționând că rezultatul lor este resimțit 
la Comrat. Primarul a spus că la moment poliția 
municipală este diferită de poliția care a fost mai 
devreme.

Serghei Anastasov a reamintit că în primărie 
există o comisie specială care examinează cazurile 
de maltratare în familie. Potrivit primarului, nu ar 
trebui să acceptăm relele tratamente nici în cadrul 
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instituțiilor publice, cum ar fi  de exemplu primă-
ria. Primarul a subliniat importanța pedepsirii 
persoanelor care folosesc tortura în instituțiile de 
detenție.

Pe fi nal, Serghei Anastasov a menționat faptul 
că primăria va coopera cu centrul nou deschis și a 
urat succes în activitate echipei de proiect. 

Președintele Institutului pentru Democrație, 
Andrei Borșevski, a asigurat că Centrul, creat cu 
sprijinul UE, va oferi gratuit și, la cererea utiliza-
torului, asistență juridică anonimă celor care au 
fost supuși torturii și altor rele tratamente. De 
asemenea, dacă este necesar, se va acorda asis-
tență psihologică victimelor și rudelor acestora. 
Ajutorul psihologic va permite victimelor torturii 
să diminueze efectele negative a traumei, să se re-
integreze în societate, familie și în câmpul muncii.

Asistența juridică/psihologică în cadrul Cen-
trelor este gratuită, cuprinzând suport juridic și 
psihologic primar. Benefi ciarii centrelor vor fi  
persoanele care au fost supuse actelor de tortură, 
abuzuri fi zice și psihologice, potențiale victime 
și/sau rudele acestora. Asistența psihologică in-
clude consiliere individuală primară a victimei, 
consilierea familiei, programe de psihoterapie in-
dividuală sau de grup cu elemente de artterapie. 
Implicarea specialistului în procesul de reabilitare 
psihologică a victimei torturii va contribui la rein-
tegrarea în societate.

Centrul de Asistență Juridică, Psihologică și 
de Reabilitare a Victimelor Torturii din Chișinău 
se alătură Campaniei pentru sprijinul victimelor 
torturii, desfășurate de Ofi ciul Avocatul Poporu-
lui în perioada 25-29 iunie 2018. 

Angajații Centrului de Asistență Juridică, Psi-
hologică și de Reabilitare a Victimelor Torturii 
din Chișinău se vor alătura la Flashmobul solida-
rității împotriva torturii organizat de Ofi ciul Avo-
catul Poporului, desfășurat în Chișinău la data de 
26 iunie 2018. 

La fel, proiectul presupune desfășurarea unor 
seminare pentru angajații sistemului penitenciar, 
poliție și spitalele de psihiatrie din Republica Mol-
dova în vederea creșterii gradului de conștientiza-
re a responsabilității pentru toleranță zero față de 
tortură. De asemenea, vor fi  organizate seminare 
de inițiere pentru deținuți, pacienții din spitale și 
alte persoane din categoriile de risc. Activitățile 
proiectului vor fi  refl ectate pe larg în sursele me-

dia (programe TV și radio, articole în mass-media 
din Republica Moldova etc.).

În cadrul proiectului vor fi  organizate și ac-
tivități pentru tineri, precum ateliere interactive 
pentru studenții facultăților de drept ale univer-
sităților din Republica Moldova (viitorii ofi țeri de 
poliție, judecători și procurori), pentru a crește 
nivelul de intoleranță la tortură.

În cadrul proiectului, Institutul pentru Demo-
crație va implementa un program de sub-granturi 
în sumă de 5000-7000 euro pentru ONG-uri. Pro-
gramul de sub-granturi vizează sprijinirea activi-
tății organizațiilor societății civile pentru comba-
terea torturii.

Proiectul prevede instituirea unei Rețele per-
manente de organizații neguvernamentale pentru 
combaterea torturii (cel puțin 15-20 de ONG-uri 
din Găgăuzia, Chișinău și regiunea Transnistrea-
nă). Rețeaua vizează schimbul de experiență între 
ONG-uri, creșterea cunoștințelor despre metode-
le de combatere a torturii, precum și efectuarea 
unor presiuni asupra puterii de stat pentru a o 
infl uența, în scopul de a intensifi ca eforturile de 
combatere a torturii. După un program intensiv 
de instruire, membrii Rețelei vor putea să își îm-
părtășească experiențele în prevenirea torturii și 
vor oferi sprijin informațional altor ONG-uri din 
regiune.

La 29 septembrie 2018, la Chișinău a avut loc 
prima ședință a Rețelei ONG-urilor regionale, 
care realizează activități de prevenire sau doresc 
să se implice în activități de combatere a torturii. 

Președintele Institutului pentru Democrație, 
Andrei Borșevski a salutat participanții Rețelei, 
menționând despre importanța realizării unor ac-
tivități ample și comune în combaterea torturii în 
Republica Moldova. Această Rețea are drept scop 
transferul de experiență între ONG-uri, dezvolta-
rea cunoștințelor despre fenomenul torturii și me-
todelor de combatere a torturii, inclusiv a meto-
delor de convingere a autorităților publice pentru 
zero toleranță față de actele de tortură. 

Membrii Rețelei vor benefi cia de instruire 
continuă în domeniul prevenirii torturii, ulterior 
vor disemina cunoștințele obținute în teritoriu. La 
fel, vor acorda suport și asistență informațională 
juridică altor ONG-uri din raioanele țării. 

În cadrul proiectului respectiv, Institutul 
pentru Democrație, va lansa un program de 
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mini-granturi pentru ONG-urile din rețeaua re-
spectivă în valoare de 5000 – 7000 euro. Progra-
mul va avea drept scop susținerea inițiativelor de 
combatere a torturii. 

Directoarea Centrului Media din Transnistria, 
Luiza Doroșenco, a menționat despre importanța 
colaborării între societatea civilă de pe ambele 
maluri de Nistru, atât prin schimb de experiență 
și creșterea profesionalismului, cât și în preveni-
rea torturii. 

În prezentarea sa, Nonna Mihalcean, a afi rmat 
despre prima inițiativă a Institutului pentru De-
mocrație și partenerilor săi de a crea și deschide 
trei Centre de asistență juridică, psihologică și re-
abilitare a victimelor torturii la Chișinău, Comrat 
și Tiraspol. Centrele respective, au drept scop 
acordarea asistenței juridice și psihogice primare, 
inclusiv reabilitare victimelor torturii sau rudelor 
lor. 

Potrivit Dlui Alexandru Zubco, Șeful Direcți-
ei Prevenirea Torturii din cadrul Ofi ciului Avoca-
tului Poporului, în anul trecut Ofi ciul a înregistrat 
peste 800 de plângeri cu privire la condiții proaste 
de detenție, lipsa sau servicii medicale inadecvate 
din locurile de detenție, iar în prima jumătate a lui 
2018 au fost recepționate peste 400 de cereri, fapt 
ce reprezintă o tendință îngrijorătoare.

La fi nal, participanții au reiterat importanța 
acestui dialog pe problemele actuale de intensifi -
care a eforturilor comune în combaterea torturii, 
dezvoltarea contactelor și schimbul de experiențe 
pozitive și negative în acest domeniu, exprimând 
gratitudine organizatorilor și donatorilor. 

Acest proiect este implementat cu suportul fi -
nanciar al Uniunii Europene. Coordonatorul pro-
iectului este Institutul pentru Democrație – o or-
ganizație publică înregistrată ofi cial la Ministerul 
Justiției al Republicii Moldova în ianuarie 2007.

În anul 2016, pentru realizări excelente în 
domeniul drepturilor omului, Institutul pentru 
Democrație a câștigat premiul Asociației Occi-
dentale a Cluburilor UNESCO cu prilejul Zilei 
Internaționale a Drepturilor Omului. Pentru re-
alizări remarcabile în desfășurarea activităților în 
domeniul drepturilor omului în anul 2016, revista 
științifi că internațională „Supremația Dreptului” 
a recunoscut Institutul pentru Democrație ca fi -
ind organizația anului.
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ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА

В настоящей статье автором анализируются основные решения Европейского Суда по пра-
вам человека, вынесенные по делам о трансплантации и органов и тканей человека, а также дел, 
предстоящих к рассмотрению. На основании проведенного автором анализа выявлены основные 
правовые ошибки, допускаемые национальными судами при рассмотрении данной категории дел и 
предложены основные рекомендации, в целях устранения существующих проблем и пробелов в этой 
области.

Ключевые слова: трансплантация органов и тканей, донорство, презумпция согласия, нацио-
нальные суды, изъятие, согласие заявителя или родственников.

In this article, the author analyzes the main decisions of the European Court of Human Rights made 
in cases of transplantation and human organs and tissues, as well as cases to be considered. Based on the 
analysis carried out, the author identifi ed the main mistakes made by the national courts when considering 
this category of cases and off ered basic recommendations in order to eliminate existing problems and gaps in 
this area.

Key words: organ and tissue transplantation, donation, presumption of consent, national courts, seizure, 
consent of the applicant or relatives.

În acest articol, autorul analizează principalele decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul 
transplantului și organelor și țesuturilor umane, precum și cazurile care trebuie luate în considerare. Pe baza 
analizei efectuate, autorul a identifi cat principalele greșeli făcute de instanțele naționale atunci când a analizat 
această categorie de cazuri și a oferit recomandări de bază pentru a elimina problemele și lacunele existente 
în acest domeniu.

Cuvinte cheie: transplant de organe și țesuturi, donare, prezumție de consimțământ, instanțe naționale, 
confi scare, consimțământul solicitantului sau rudelor.

 Игорь Арсени - доктор права, преподаватель Комратского 
госуниверситета

Основанный в 1959 г., Европейский суд по 
правам человека (далее – Европейский Суд) 
является главным судебным органом Совета 
Европы. Главной целью создания и функцио-
нирования Европейского Суда является обе-
спечение соблюдения прав и свобод людей и 
организаций, закрепленных в Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 4 
ноября 1950 года (далее – Конвенция). Евро-

пейский Суд состоит из судей, число которых 
равно числу государств, являющихся чле-
нами Совета Европы и ратифицировавших 
Конвенцию. В настоящее время их 47. В со-
ответствии со ст. 34 Конвенции Европейский 
Суд принимает к рассмотрению жалобы от 
любого физического лица, любой неправи-
тельственной организации или любой груп-
пы частных лиц, которые утверждают, что в 
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отношении их нарушены права, закреплен-
ные в Конвенции и (или) Протоколов к ней, 
со стороны государства – члена Совета Ев-
ропы[3]. Постановления Европейского Суда 
являются обязательными для государств – 
участников и обязывают правительства вно-
сить изменения в свои законодательства, ад-
министративную и судебную практику.

Благодаря Европейскому Суду Конвенция 
является «живым инструментом». Европей-
ский Суд, рассматривая различные дела, кон-
кретизирует, уточняет, а в чем-то и расши-
ряет нормативное содержание защищаемых 
Конвенцией прав человека. Примером таких 
решений являются дела в области трансплан-
тологии и донорства. Исследование практики 
Европейского Суда в области трансплантоло-
гии и донорства ограничено двумя делами.

Постановление по первому делу «Петро-
ва против Латвийской Республики» (Petrova 
v. Latvia, жалоба № 4605/05) было вынесено 
в июне 2014 г.[4] Постановление по второ-
му делу «Элберте (Elberte v. Latvia, жалоба-
№ 61243/08) против Латвийской Республики» 
было вынесено в январе 2015 г.[5]

Фабулы данных дел являются схожими по 
фактическим обстоятельствам. В первом деле 
«Петрова против Латвийской Республики» 
сын заявительницы получил тяжелые травмы 
в результате дорожно-транспортного проис-
шествия, после чего был доставлен в больни-
цу, где ему сделали трепанацию черепа. Далее 
медиками было принято решение об изъятии 
почки и селезенки для последующей транс-
плантации органов.

Заявительница не была уведомлена об 
ухудшении состояния сына, к ней также не 
обращались за согласием на трансплантацию 
органов. О том, что произошло, заявительни-
ца узнала через девять месяцев во время рас-
смотрения уголовного дела по факту дорож-
но-транспортного происшествия. После по-
дачи жалобы заявительницей власти заклю-
чили, что удаление органов ее сына соответ-
ствовало национальному законодательству, и 
отказались возбуждать уголовное дело.

В соответствии с Законом Латвийской Ре-
спублики «О защите тела скончавшегося че-
ловека и использовании человеческих орга-

нов и тканей в медицине» действовавшего по 
состоянию на 1 января 2002 г., предусматри-
валось, что любой человек при жизни имел 
право письменно уведомить специально соз-
данное для этих целей учреждение о том, что 
он согласен на последующее изъятие своих 
органов после смерти. Такая информация 
вносится во внутренний паспорт конкрет-
ного лица о его согласии или несогласии на 
изъятие органов во время трансплантации, а 
также данная информация заносится в спе-
циально существующие реестры. Статья 11 
данного Закона предусматривала, что «изъя-
тие органов и тканей у скончавшегося донора 
для последующей трансплантации допуска-
ется, если при жизни он не возражал против 
этого и, если его ближайшие родственники 
не запретили это изъятие»[1].

Необходимо отметить, что в ответ на дан-
ную ситуацию в Закон Латвийской Республи-
ки «О защите тела скончавшегося человека и 
использовании человеческих органов и тка-
ней в медицине» были внесены изменения. 
Эти изменения были направлены на более 
четкое определение понятия «согласия», в 
том числе со стороны близких родственни-
ков. Так, ст. 11 данного Закона устанавли-
вает, что «изъятие органов и тканей тела у 
скончавшегося человека для последующей 
трансплантации допускается в случаях, если 
в реестре жителей Латвийской Республики 
отсутствуют сведения об отказе скончавше-
гося человека от посмертного использования 
органов или тканей или о его согласии на это 
использование, а ближайшие родственники 
скончавшегося до начала трансплантации 
не сообщили медицинскому учреждению в 
письменной форме о его возражениях про-
тив посмертного использования органов и 
тканей его тела, выраженных им при жизни. 
Изъятие органов и тканей у скончавшегося 
ребенка для последующей трансплантации 
запрещается, если один из его родителей или 
его законный представитель не дал на это 
письменного согласия»[2].

Обратившись в Европейский Суд, заяви-
тельница утверждала, что по делу допущено 
нарушение статьи 8 Конвенции, выразивше-
еся в том, что изъятие органов у ее сына осу-
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ществлялось без его предварительного согла-
сия и без предварительного согласия самой 
заявительницы. Европейский Суд пришел к 
выводу, что в ситуации заявительницы (свя-
занной с изъятием без их извещения и согла-
сия для трансплантации органов погибшего 
члена семьи) имело место нарушение права 
на частную и семейную жизнь (ст. 8 Конвен-
ции). То есть, Европейский Суд признал, что 
вмешательство в право на уважение личной 
жизни не было предусмотрено законом, как 
того требует статья 8 Конвенции, посколь-
ку латвийское законодательство, формально 
предоставляя близким родственникам умер-
шего право возражать против изъятия его 
органов, не было сформулировано достаточ-
но ясно и четко и не обеспечивало эффек-
тивную защиту от произвола. Законодатель-
ство Латвии не обеспечивало надлежащее 
информирование родственников умершего 
о трансплантации его органов с тем, чтобы 
они могли возразить против этого, равно 
как не запрещало изъятия органов без полу-
чения согласия на это у родственников, если 
умерший при жизни не выразил свою волю. 
Заявительница, формально имея право воз-
ражать против изъятия органов ее сына, не 
была проинформирована о том, как и когда 
она может реализовать его, не говоря уже о 
том, чтобы получить надлежащие объясне-
ния.

По второму делу «Элберте против Лат-
вийской Республики» муж заявительницы 
погиб в автомобильной катастрофе. Во вре-
мя вскрытия в центре судебно-медицинской 
экспертизы у него были изъяты ткани и пе-
реданы в фармацевтическую компанию Гер-
мании для изготовления биоимплантов по 
утвержденному государственному договору. 
Заявительница утверждала, в частности, что 
без ее согласия или уведомления у ее умерше-
го мужа были взяты образцы тканей и что ее 
муж был похоронен со связанными ногами. 
Об изъятии тканей заявительница узнала че-
рез два года во время рассмотрения уголов-
ного дела по факту масштабного незаконного 
изъятия из трупов органов и тканей[5].

Заявительница утверждала, что по делу 
было допущено нарушение статьи 8 Конвен-

ции в частности, что изъятие тканей ее мужа 
было проведено без его и ее согласия. Она 
жаловалась на то, что при отсутствии тако-
го согласия его достоинство, индивидуаль-
ная целостность неприкосновенность были 
нарушены, а с его телом обращались неува-
жительно. Также заявительница утверждала, 
что было нарушение статьи 3 Конвенции в 
данной ситуации, что изъятие ткани из тела 
мужа проводилось без ее предварительного 
согласия или уведомления и что она была вы-
нуждена похоронить его со связанными но-
гами.

В данном деле также действовали нормы 
Закона «О защите тела скончавшегося чело-
века и использовании человеческих органов 
и тканей в медицине», что и в деле «Петрова 
против Латвийской Республики».

Европейский Суд признал, что власти 
Латвии не создали юридических и практиче-
ских условий, которые позволили бы заяви-
тельнице выразить свое мнение по поводу 
изъятия тканей ее умершего мужа, и допу-
стили тем самым вмешательство в осущест-
вление ею права на уважение личной жизни.

Власти Латвии разошлись во мнениях 
относительно значения применимых норм 
внутригосударственного законодательства. 
Центр судебно-медицинской экспертизы и 
полиция безопасности Латвии исходили из 
того, что в стране существует система «пред-
полагаемого согласия», тогда как следова-
тели считали, что правовая система Латвии 
основана на принципе «информированного 
согласия», а изъятие органов и тканей воз-
можно только при наличии согласия донора 
(при его жизни) или его родственников. К 
тому времени, когда полиция безопасности 
Латвии согласилась с толкованием, предло-
женным прокуратурой, и решила, что было 
необходимо получить согласие заявительни-
цы, сроки давности привлечения к уголов-
ной ответственности уже истекли. Подобные 
разногласия между органами власти не могут 
не указывать на недостаточную ясность по-
ложений законодательства Латвии.

По поводу соблюдения требований ст. 3 
Конвенции Европейский Суд признал, по-
мимо горя, причиненного смертью близко-
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го члена семьи, заявительница испытывала 
страдания, не зная, почему у мужа были свя-
заны ноги, когда ей вернули тело для захоро-
нения. Фактически ей стало известно о том, 
какие ткани были изъяты и в каком количе-
стве, только в ходе рассмотрения дела в Евро-
пейском Суде. Таким образом, заявительнице 
было отказано в устранении негативных по-
следствий нарушения ее личных прав, каса-
ющихся очень болезненного аспекта ее част-
ной жизни, а именно права давать согласие 
на изъятие тканей своего умершего мужа или 
возражать против этого.

В узкоспециализированной области 
трансплантации органов и тканей обще-
признанно, что с телом человека надлежит 
обращаться с уважением даже после смер-
ти. Действительно, многие международные 
договоры, в том числе Конвенция о правах 
человека и биомедицине и Дополнительный 
протокол к ней, направлены на защиту прав 
живых или мертвых доноров органов и тка-
ней. Более того, уважение человеческого до-
стоинства – это одна из идей, составляющих 
самую сущность Конвенции. Следовательно, 
причиненные заявительнице страдания, без-
условно, являлись унижающим достоинство 
обращением. 

Рассмотрев практику Европейского Суда 
в области трансплантологии и донорства, 
мы можем отметить, что постановления, вы-
несенные Европейским Судом в отношении 
Латвийского Республики, указывают на про-
белы в законодательстве и проблемы право-
применительной практики. Практика Евро-
пейского Суда основа на прецедентном праве, 
то есть те принципы, которые будут разрабо-
таны Судом в одном деле против определен-
ного государства, в дальнейшем по схожему 
вопросу в области трансплантологии будут 
применяться при рассмотрении дел и против 
других государств.

12 октября 2016 Европейский Суд по пра-
вам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать 
жалобу россиян по поводу изъятия органов 
для трансплантации без согласия родствен-
ников[7].

Иск подали близкие скончавшейся в боль-
нице Алины Саблиной, у которой, как они 

утверждают, без их ведома, изъяли сердце, 
почки и другие внутренние органы.

ЕСПЧ коммуницировал жалобу матери 
девушки Елены Саблиной и двух ее бабушек 
и поставил перед российскими властями не-
сколько вопросов. По словам представителя 
заявителей, юриста общественной органи-
зации «Сутяжник» Антона Буркова, Страс-
бургский суд интересует, является ли про-
изошедшее жестоким и бесчеловечным об-
ращением с родными девушки, и нарушает 
ли их права на частную и семейную жизнь. 
Еще одна группа вопросов к властям касается 
справедливости судебных разбирательств, в 
том числе правомерности того, что судебные 
заседания по делу Саблиной проходили в за-
крытом режиме, а решение суда оглашали в 
сокращенном виде.

19-летнюю Алину Саблину сбила машина 
в Москве 11 января 2014 года. Ее доставили 
в реанимацию московской городской клиниче-
ской больницы №1 Москвы. 17 января Алина 
скончалась. Алина Саблина родилась в Ека-
теринбурге, в столице училась в Институте 
дизайна и технологий. В семье она была един-
ственным ребенком.

Елена Саблина узнала об изъятии орга-
нов дочери для трансплантации из заключе-
ния судмедэксперта через месяц после смер-
ти Алины. В документе было зафиксирова-
но, что у погибшей девушки изъяли сердце, 
почки, надпочечники, аорту, вену и часть 
правого легкого. Госпожа Саблина за полто-
ра года прошла все национальные судебные 
инстанции в России, включая Конституци-
онный суд: она требовала взыскать с больни-
цы компенсацию морального вреда, но везде 
получила отказ. Конституционный суд при-
знал изъятие органов ее дочери законным. 
«Мы были в Замоскворецком районном суде, 
в Мосгорсуде, в президиуме Мосгорсуда, в 
Верховном суде и Конституционном суде 
(КС),– пояснил господин Бурков.– В КС нам 
сказали, что тайное изъятие органов соот-
ветствует российскому закону и что негуман-
но перед смертью пациента или сразу после 
нее сообщать родственникам, что планирует-
ся изъятие органов. Мы пошли в российские 
суды, чтобы разобраться, как у нас работает 
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трансплантология. И поняли, что это абсо-
лютно закрытая процедура».

Согласно ст. 8 закона РФ «О транспланта-
ции органов и (или) тканей человека», орган 
не изымут, если пациент при жизни или его 
родные или законные представители заяви-
ли о своем несогласии, а затем известили об 
этом учреждение здравоохранения. Если за-
явления о несогласии нет, закон позволяет 
изъять органы для трансплантации, причем 
врач не должен об этом спрашивать родных 
пациента. «Вы должны зафиксировать свою 
волю у нотариуса,– объясняет Антон Бур-
ков.– Одна копия документа будет у него, 
вторая – у вас. Но если человек попадает в 
ДТП, он без сознания, и его квалифицируют 
как потенциального донора, откуда врач уз-
нает, что существует такой нотариально за-
веренный документ? Ты же не будешь носить 
его с собой, наколку на теле не сделаешь, а 
электронной базы нет».

В декабре 2015 года Саблины подали жа-
лобу в ЕСПЧ. По мнению Елены Саблиной, в 
России нужно совершенствовать законода-
тельство в области трансплантологии. Она 
выступает за то, чтобы органы изымали, 
только если человек дал на это согласие, а 
не наоборот, как сейчас. По итогам разбира-
тельств ЕСПЧ она ждет именно таких пере-
мен: «Сегодня врачи изымают, какие хотят 
органы, что хотят с ними делают, и считают, 
что эта тайна не разглашается и они не впра-
ве говорить родственникам, что делают с их 
детьми и родителями».

Со своей стороны Антон Бурков уверен, 
что в законе должны быть четко прописаны 
взаимоотношения доноров, их родственни-
ков, реаниматологов, трансплантологов, по-
лучателей органов. Также, по мнению юри-
ста, необходимо установить прижизненную 
процедуру фиксирования согласия или несо-
гласия на изъятие органов, нужна электрон-
ная база данных.

По словам господина Буркова, ЕСПЧ уже 
рассматривал как минимум два подобных 
случая, но происшедших в Латвии. Там он 
вынес решение в пользу заявителей

Во Франции, Бельгии, Финляндии, Дании, 
Италии, Норвегии, Швеции и ряде других 

стран действует презумпция согласия потен-
циального донора. Она подразумевает, что 
человек априори согласен на изъятие органов 
в случае смерти, если нет письменных или 
иных указаний. Классическим примером яв-
ляется Испания. Вопросами донорства здесь 
ведает созданная при Минздраве Националь-
ная организация трансплантологии, а при 
каждой больнице работают специальные вра-
чи-координаторы. В их задачу входит своевре-
менное выявление потенциальных доноров, 
работа с медперсоналом и родственниками. 
На практике последнее слово остается за род-
ственниками. Аналогичная система действу-
ет в Австрии, но там органы могут быть, изъ-
яты без учета мнения родственников.

Презумпция несогласия действует в 
США, Германии, Великобритании, Австра-
лии и других странах. Для изъятия органов 
умершего требуется наличие документа или 
иного свидетельства, подтверждающего, что 
такова была его воля. Так, в Соединенных 
Штатах желающий стать донором должен 
зарегистрироваться в реестре своего штата 
онлайн или по почте. Рекомендуется сооб-
щить об этом родственникам, которые также 
имеют право принять решение о донорстве. 
В большинстве штатов отметка о согласии 
на донорство ставится в водительских пра-
вах. В Великобритании потенциальный до-
нор также должен зарегистрироваться и 
получить специальную пластиковую карту. 
Ее необходимо всегда иметь при себе. В Из-
раиле желающие оформляют карту донора 
в центре трансплантологии при Минздраве. 
Владельцы карт и члены их семей получают 
преимущество в очереди на получение орга-
нов[6, c.98]

Таким образом, чем надежнее и эффек-
тивнее будут средства правовой защиты на 
национальном уровне, тем меньше будет не-
обходимости гражданам искать защиту в Ев-
ропейском суде.
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DOAR UN SISTEM PENITENCIAR SIGUR, 
BAZAT PE RESPECTAREA DEMNITĂȚII 

UMANE POATE CONTRIBUI LA PREVENIREA 
TORTURII, OPINIA OMBUDSMANULUI 

REPUBLICII MOLDOVA

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (art. 
5, Universal Declaration of Human Rights). Torture, according to the United Nations Convention against 
Torture, is: ...any act by which severe pain or suff ering, whether physical or mental, is intentionally infl icted 
on a person for such purposes as obtaining from him, or a third person, information or a confession, punishing 
him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or 
coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or 
suff ering is infl icted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public offi  cial or other 
person acting in an offi  cial capacity. 

Th is article was prepared by the Institute for Democracy (Moldova). Th is article is funded by the 
European Union (European Instrument for Democracy and Human Rights). Opinions expressed in the 
article do not necessarily represent those of the European Union.

Keywords: United Nations Convention against Torture, European Court of Human Rights, Moldova, 
Torture.

В соответствии со ст. 5 Всеобщей декларацией прав человека, никто не должен подвергаться 
пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказа-
нию.

В соответствии с Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения и наказания, пытками являются: ... любое действие, ко-
торым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или 
нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, нака-
зать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно 
подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, 
основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются 
государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, 
или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. 

Эта статья была подготовлена Институтом демократии (Молдова). Данная статья фи-
нансируется Европейским Союзом в рамках EIDHR. Мнения, выраженные в статье, не обязатель-
но отражают точку зрения Европейского Союза.

Ключевые слова: Конвенция Организации Объединенных Наций Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Ев-
ропейский суд по правам человека, Молдова, пытки.

 Alexandru Zubco - expert al proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Toți 
împreună spunem NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva torturii”, 
implementat de Institutul pentru Democrație; Șeful Direcției prevenirea torturii în 
cadrul Oficiului Avocatului Poporului
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Activitatea sistemului penitenciar urmează a fi  
realizată în strictă concordanță cu principiile lega-
lității, respectării demnității umane și a drepturilor 
omului, cu excluderea condițiilor ce ar conduce la 
tratament inuman și degradant.

Sistemul penitenciar al Republicii Moldova are 
misiunea de a pune în executare pedepsele și mă-
surile privative de libertate, în scopul de a spori si-
guranţa societăţii și a preveni recidiva și cuprinde 
17 instituții penitenciare. Aceste activități urmează 
a fi  îndeplinite în strictă concordanță cu respecta-
rea demnității umane, drepturilor omului, cu elimi-
narea condițiilor ce ar putea conduce la tratament 
inuman și degradant, facilitând readaptarea și rein-
tegrarea în societate a indivizilor afl ați în custodie. 

La fel, una dintre atribuţiile principale ale sis-
temului penitenciar este asigurarea siguranţei lo-
curilor de detenţie. Spații sigure, condiții materiale 
conforme cu standardele internaționale, mediu fa-
vorabil de muncă pentru angajații sistemului sunt 
condiții esențiale a exercițiului tuturor drepturilor 
fundamentale ale persoanelor private de libertate. 
Asigurarea unor condiții minime de detenție în in-
stituțiile penitenciare rămâne o problemă majoră. 
Actualmente, Statul Republica Moldova nu-și poate 
onora obligația de a asigura spații de detenție dem-
ne și sigure. 

Una din cauze revine fenomenului suprapopu-
lării. La 29 decembrie 2017 prin Ordinul Ministru-
lui Justiției nr.1159 a fost aprobat numărul maxim 
de persoane admis pentru deținere în penitencia-

re. Astfel, potrivit ultimei evaluări a capacității de 
cazare a sistemului penitenciar a fost stabilit că, în 
condiția respectării normelor Comitetului euro-
pean pentru prevenirea torturii (CPT) care prevăd 
că unui deținut trebuie să-i revină o suprafață de cel 
puțin de 4m2 de spațiu în în încăperile de detenție, 
în instituțiile penitenciare pot fi  plasate 6735 de 
persoane. O analiză a datelor prezentate de Admi-
nistrația Națională a Penitenciarelor arată că la 01 
iulie 2018, în sistemul administrației penitenciare 
se dețineau 7319 persoane față de 7868 cât se de-
țineau în perioada analogică a anului trecut. Astfel, 
se constată o descreștere a numărului de deținuți cu 
549 persoane. În pofi da faptul că se constată o de-
screștere, continuăm să asistăm la o suprapopulare 
penitenciară de 584 persoane. 

Numărul total al persoanelor private de liber-
tate în perioada de raport este constituit din: con-
damnați-6174 (în 2017-6293), preveniți-1138 (în 
2017-1575); arestați contravențional-7 (în 2017-10); 
femei-484 (în 2017-516); minori (băieți/fete) - 69/2 
(în 2017-70/1); ex-funcționari publici- 86 (în 2017-
122); condamnați la detențiune pe viață -121 (în 
2017-119).

În semestrul I al anului curent în sistemul admi-
nistrației penitenciare au sosit 1804 de persoane (în 
2017 - 2631) și s-au eliberat-1920 persoane (sem.I 
2017-1883), dintre care: după expirarea termenului 
de pedeapsă-590 persoane (sem.I 2017-590); cu în-
locuirea părții neexecutate a pedepsei cu o pedeap-
să mai blândă-97 persoane (sem.I 2017-7); liberați 

Nimeni nu va fi  supus torturi, nici la pedepse sau tratament e crude, inumane sau degradante (Art. 5, 
Declarația Universală a Drepturilor Omului).

În sensul Convenției împotriva torturii și a altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante, 
tortura înseamnă: ... orice act prin care se provoaca unei persoane, cu intenție, durere sau suferințe puternice, 
fi zice ori psihice, mai ales cu scopul de a obține de la aceasta persoana sau de la o persoana terță informații 
sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terță persoana l-a comis ori este bănuită 
că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra 
unei terțe persoane, sau pentru oricare alt motiv bazat pe o forma de discriminare oricare ar fi  ea, atunci 
cind o asemenea durere sau astfel de suferințe sunt aplicate de catre un agent al autorității publice sau de 
orice alta persoana care acționeaza cu titlu ofi cial sau la instigarea ori cu consimtamintul expres sau tăcit 
al unor asemenea persoane. 

Acest articol a fost pregatit de Institutul pentru Democrație (Moldova), în cadrulproiectului fi nanțat de 
Uniunea Europeană „Toți împreună spunem NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva torturii”.. 
Părerile expuse în acest articol nu prezintă neapărat și parerea Uniunii Europene.

Cuvinte cheie: Convenția Organizației Națiunilor Unite, Convenții împotriva torturilor și a altor 
pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante, Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Moldova, 
tortură.
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condiționat de pedeapsă înainte de termen-260 
persoane (sem.I 2017-115); eliberați pe amnistie-28 
persoane (sem.I 2017-200); pe motiv de boală-4 
persoane (sem.I 2017-0); preveniți liberați-829 per-
soane (sem.I 2017-951); după executarea arestului 
contravențional-96 persoane (sem.I 2017-20); achi-
tați conform deciziilor curților de apel sau supre-
me de justiție-7 persoane (sem.I 2017-20); liberați 
pe alte motive-9 persoane (sem.I 2017-32) și dece-
dați-11 persoane (în 2017-20). 

Timp de două decenii sunt enunțate aceleași 
probleme sistemice, cum ar fi  subfi nanțarea insti-
tuțiilor de detenție, suprapopularea, lipsa igienei, 
asistența medicală precară, insufi ciența personalu-
lui, relații ostile și abuzuri, automutilări, lipsa pro-
gramelor de reabilitare și integrare socială, aplicarea 
excesivă a forței fi zice și mijloacelor speciale, deten-
ție în semisubsoluri, celule reci, lumină insufi cien-
tă, umiditate, condiții precare de igienă, sistem de 
canalizare și de ventilație nefuncțional, lipsa sau 
insufi ciența lenjeriei de pat, păturilor și obiectelor 
esențiale de igienă, măsuri inefi ciente de dezinfec-
tare și deratizare, etc. 

Infrastructura învechită și neadaptată sistemu-
lui celular, și care nu permite separarea condamna-
ților în sectoare mici, combinată cu lipsa persona-
lului de custodie, duce la perpetuarea violenței și a 
subculturii în mediul penitenciar. Rata violențelor 
în sistemul penitenciar este mare. Spre exemplu: în 
2017, în 17 cereri deținuții au reclamat Avocatului 
Poporului că au fost supuși la violență, tratament 
inuman și răfuială din partea gardienilor, inlcusiv 
în perioada perchezițiilor. 8 plângeri au parvenit 
din cadrul Penitenciarului nr.15 Cricova. În toate 
cazurile, Avocatul Poporului a remis organelor pro-
curaturii demersuri de pornire a urmăririi penale. 
Iar, potrivit datelor din sistemul penitenciar, în 2017 
au fost înregistrate fapte de provocare a leziunilor 
corporale la 1106 persoane (automutilări, violențe 
între deținuți, accidentări, etc). În adresa organelor 
procuraturii au fost remise 602 sesizări. Urmare a 
sesizărilor, au fost inițiate 17 procese-verbale în 
baza articolului 78 Cod contravențional. La fel, au 
fost inițiate 280 anchete interne, soldate cu sancțio-
narea disciplinară a 4 colaboratori. Pe 3 cauze orga-
nele procuraturii au pornit urmărire penală. 

Intimidarea și maltratarea anumitor categorii 
de deținuți este un fenomen grav criticat de Co-
mitetul împotriva Torturii. Aceste neajunsuri sunt 

refl ectate permanent în rapoartele internaționale, 
hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, 
rapoartele Avocatului Poporului, media și sectorul 
asociativ. Sistemul penitenciar continuă să se con-
frunte cu grave probleme pe aspecte ce țin, inclu-
siv, de asigurarea garanțiilor minime de detenție, 
în special, din cauza pasivității factorului politic și 
acțiunilor insufi ciente ale executivului.

Avocatul Poporului apreciază eforturile repre-
zentanților sistemului penitenciar în a soluționa 
problemele sistemice enunțate. Totuși, este nevoie 
de o mai mare implicare pentru îmbunătățirea situ-
ației în domeniu. 

În Republica Moldova suntem martorii unei 
duble sancţiuni aplicate persoanei condamnate: pe 
de o parte, privarea de libertate, sufi cientă, pentru 
ca pedeapsa să-și atingă scopul, iar pe de altă par-
te, suportarea condiţiilor de detenție inumane care 
depășesc limita de jos a normei ce le reglementea-
ză, și care creează frustrare și revoltă în rândurile 
persoanelor deţinute. Iar acesta este motivul pentru 
care pedeapsa nu-și mai atinge scopul, ba mai mult, 
induce o stare de nesiguranţă sau, în unele cazuri, 
pune în pericol viaţa persoanelor din custodie. Sunt 
motive sufi ciente pentru a se impune o serie de mă-
suri, dincolo de cele scrise pe hârtie, pentru ca și 
această categorie socială restrânsă să poată fi  ulteri-
or re-integrată în societate. 

Avocatul Poporului reiterează că nu există per-
formanțe atâta timp cât nu sunt resurse fi nanciare 
pentru reformarea din temelie a întregului sistem. 
Investițiile minore nu sunt resimțite. Avocatul Po-
porului face apel la autoritățile executive să identi-
fi ce și să suplinească bugetul Autorității Naționale a 
Penitenciarelor în vederea asigurării tratamentului 
uman al benefi ciarilor și executării reformei de-
marate în contextul Strategiei de dezvoltare a sis-
temului penitenciar pentru anii 2016-2020. Lipsa 
mijloacelor fi nanciare nu poate fi  justifi cată timp de 
decenii. 

La fel, Avocatul Poporului accentuează nece-
sitatea de a dezvolta cultura managerială, inclusiv 
de atragere a fondurilor externe în sistemul puni-
tiv. De asemenea, angajații sistemului urmează a fi  
continuu instruiți în domeniul drepturilor omului, 
observație relevată repetat de Comitetul antitortură 
de la Geneva. Or, orele planifi cate sunt insufi cien-
te pentru asimilarea percepțiilor și conștientizării 
principiilor și valorilor fundamentale. 
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Tot aici, Avocatul Poporului reamintește despre 
necesitatea investițiilor în resursele umane prin sa-
larii decente, condiții optime și rezonabile de mun-
că, avantaje profesionale. Un sistem penitenciar va fi  
efi cient în condițiile unei satisfacții echitabile, adec-
vate și motivante de muncă a angajaților acestuia. 

La fel, Avocatul Poporului apreciază efortul sec-
torului asociativ ca un suport semnifi cativ în preve-
nirea torturii. 

În cadrul Instrumentului European pentru De-
mocrație și Drepturile Omului în Republica Moldova, 
Institutul pentru Democrație (Comrat), în parteneriat 
cu Institutul Național al Femeilor din Moldova (Chi-
șinău) și Centrul Media pentru Transnistria (regiunea 
Transnistreană) cu sprijinul Uniunii Europene, a fost 
lansat proiectul „Toți împreună spunem NU torturii 
în Moldova: societatea civilă împotriva torturii”. 

Scopul proiectului este de a contribui la preve-
nirea și combaterea torturii în Republica Moldova, 
inclusiv în Transnistria. Proiectul prevede crearea a 
trei centre de asistență juridică și psihologică pri-
mară pentru victimele torturii. 

Acest proiect este implementat cu suportul fi -
nanciar al Uniunii Europene. Coordonatorul pro-
iectului este Institutul pentru Democrație - o or-
ganizație publică înregistrată ofi cial la Ministerul 
Justiției al Republicii Moldova în ianuarie 2007.

În anul 2016, pentru realizări excelente în do-
meniul drepturilor omului, Institutul pentru De-
mocrație a câștigat premiul Asociației Occidentale a 
Cluburilor UNESCO cu prilejul Zilei Internaționale 
a Drepturilor Omului. Pentru realizări remarcabile 
în desfășurarea activităților în domeniul drepturilor 
omului în anul 2016, revista științifi că internaționa-
lă „Supremația Dreptului” a recunoscut Institutul 
pentru Democrație ca fi ind organizația anului.

Adrese de contact: Chișinău – str. București 71 
(Tel. 067203040); Comrat – str. Tretiacova 21/3 (Tel. 
078899110) și Tiraspol – str. T. Șevcenko 12/12 (Tel. 
077973007).

La 17 octombrie 2018 la Centrul de instruire 
al administrației naționale a penitenciarelor din 
Goian, a avut loc primul seminar de instruire al 
angajaților sistemului penitenciar pe subiectul in-
admisibilității torturii, a răspunderii penale pentru 
utilizarea sa și a prevenirii torturii în cazul utilizării 
mijloacelor speciale și a forței fi zice. Astfel de semi-
nare vor avea loc în toate instituțiile penitenciare pe 
parcursul implementării proiectului. 

Evenimentele sunt organizate în cadrul pro-
iectului „Toți împreună vom spune NU torturii 
în Moldova: societatea civilă împotriva torturii” 
implementat de Institutul pentru Democrație 
(Comrat), în parteneriat cu Institutul Național al 
Femeilor din Moldova (Chișinău) și Centrul Media 
pentru Transnistria (Tiraspol), fi nanțat de Uniunea 
Europeană. 

Potrivit unui comunicat de presă, citat de IPN, 
angajații penitenciarelor au fost informați despre 
răspunderea penală pentru tortură în închisori, au 
afl at despre garanțiile legale în contextul aplicării 
forței fi zice și utilizării instrumentelor speciale. Tot-
odată, au primit recomandări privind documenta-
rea, raportarea incidentelor și controlul emoțiilor 
și comportamentului. La fel, au învățat cum să dez-
volte intoleranța la tortură, o mai bună înțelegere a 
responsabilității pentru utilizarea torturii.

Formatorul (Alexandru Zubco) a spus că su-
biectul abordat este unul important în contextul 
în care lipsesc instrucțiuni interne privind aplica-
rea mijloacelor speciale și a forței fi zice, în special 
asupra grupurilor vulnerabile, fapt ce determină 
angajații să încalce normele generale. Participanții 
au afl at despre bunele practici și exemplele poziti-
ve de aplicare a mijloacelor speciale, astfel încât să 
poată evita sau minimaliza relele tratamente față de 
deținuți.
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PROMOVAREA DREPTURILOR 
FEMEII ÎN MOLDOVA

Равноправие женщин и мужчин является одним из условий обеспечения социальной справедли-
вости, а также необходимой и основной предпосылкой достижения равенства, развития и мира. 

Данная статья стала возможной благодаря поддержке Делегации ЕС в Молдове (в рамках про-
граммы мер по укреплению доверия), а также Правительства Швеции и ООН-женщины в рамках 
Соглашения о сотрудничестве по реализации проекта с ООН-женщины (Структура Организации 
Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей жен-
щин). Взгляды и мнения, выраженные здесь, принадлежат авторам и не обязательно отражают 
взгляды Делегации ЕС в Молдове, ООН-женщины, Организации Объединенных Наций и Правитель-
ства Швеции.

Ключевые слова: Равноправие, обучение лидерству, женщины, участие в общественной жизни. 

Egalitatea între femei și bărbați este una dintre condițiile pentru asigurarea dreptății sociale, și de 
asemenea, o premisă esențială pentru realizarea egalității, dezvoltării și păcii. 

Acest articol este posibil datorită sprijinului Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova (în cadrul 
Programului Măsurilor de Consolidare a Încrederii), precum și a Guvernului Suediei și UN Women (în 
temeiul Acordului privind cooperarea în cadrul proiectului cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru 
Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). Părerile și opiniile exprimate aici sunt cele ale autorilor și nu refl ectă 
neapărat punctele de vedere ale Delegației UE în Moldova, a UN Women, a Organizației Națiunilor Unite, a 
Guvernului Suediei.

Cuvinte cheie: Drepturi egale, predare leadership, femei, participarea la viața publică.

Th e equality of women and men is one of the conditions for ensuring social justice, as well as the necessary 
and basic prerequisite for achieving equality, development and peace.

Th is article became possible thanks to the support of the EU Delegation to Moldova in the framework of 
the Confi dence-building Measures Programme, as well as the Government of Sweden and UN-Women in the 
framework of the Cooperation Agreement for the implementation of the project with UN-Women (United 
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). 

Th e views and opinions expressed here are those of the authors and do not necessarily refl ect the views of 
the EU Delegation to Moldova, UN Women, United Nations, Government of Sweden.

Keywords: Equal rights, leadership training, women, participation in public life.

 Borșevski Andrei - doctor, președintele Institutului pentru Democrație
 Sosna Alexandru - doctor, lector universitar la Universitatea de Stat din Moldova

După cum se menționează în Declarația de la 
Beijing și în Platforma de acțiune, promovarea fe-
meilor și realizarea egalității între bărbați și femei 

– sunt chestiuni legate de drepturile omului și de 
condițiile pentru echitate socială și nu ar trebui 
izolate ca o problemă a femeilor, adică drepturi-
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le femeilor reprezintă o componentă integrală a 
drepturilor omului.

În prezent, Institutul pentru Democrație 
(Gagauzia), în colaborare cu Asociația Culturii 
Bulgare «Rodoliubeț» (satul Parcani din stânga 
Nistrulu) și Centrul pentru Promovarea și Pro-
tecția Drepturilor Femeii Tinere (Chișinău), im-
plementează un proiect de instruire a cadrelor 
didactice de gen feminin în metodele proactive 
moderne de predare a drepturilor femeilor către 
elevi.

Proiect fi nanțat de Uniunea Europeană în 
cadrul Programului de măsuri de consolidare a 
încrederii (CBM IV), și co-fi nanțat de Guvernul 
Suediei și UN Women în cadrul Acordului de co-
operare în bază de proiecte cu UN Women (Enti-
tatea Națiunilor Unite pentru egalitatea de gen și 
abilitarea femeilor).

Potrivit opiniei directorului executiv al In-
stitutului pentru Democrație (Gagauzia) Tatiana 
Sergheeva, Organizația Națiunilor Unite consi-
deră problema egalității între femei și bărbați ca 
una globală, iar statelor care sunt incluse în ea le 
recomandă să schimbe modelele de gen existente, 
care păstrează încă un sistem de valori inegale și 
de standarde duble. Ea a menționat, că egalitatea 
de gen este o condiție necesară pentru orice stat 
democratic, că fără aceasta este imposibil să se 
construiască un stat de drept [1].

Tatiana Sergheeva a accentuat importanța 
respectării drepturilor femeilor, în același timp, 
din păcate, aceste drepturi nu sunt respectate su-
fi cient în Republica Moldova.

În Moldova, în 2008, ponderea femeilor în ca-
litate de miniștri a fost de 29,4%, în 2009 – 33,3%, 
în 2010 – 6,3%, în 2013-2016 – 25%. Ponderea 
femeilor-deputați din Parlament în 2008 a fost de 
20,8%, în 2009 – 24,8%, în 2010 – 25,7%, în 2013 
– 19,8%, în 2015 – 21,8%, în 2016 – 20,8%. În pre-
zent, în Parlament există 22 de femei (21,79%).

Pe malul stâng al Nistrului situația este mai 
gravă: în prezent, din 43 de deputați ai Consiliu-
lui Suprem, doar 2 deputați sunt femei (4,6%), iar 
Guvernul este format din doar 4 femei (19%), din 
21 de membri.

Andrei Nikolaev, președintele Asociației Cul-
turii Bulgare «Rodoliubeț», a remarcat că atunci 
când femeile sunt excluse din sfera luării decizi-
ilor, democrația încetează să funcționeze. Între 

timp, mobilizarea întregului potențial uman, și 
nu a părții sale separate masculine – anume în 
aceasta tocmai constă provocarea epocii care a 
început – este un proces cuprinzător de perfec-
ționare a civilizației, care este asociat cu o nouă 
dimensiune a existenței umane. 

La 27 iulie 2018, la Chișinău, a avut loc șe-
dința Comitetului Coordonator Deschis pri-
vind Drepturile Omului și studierea Drepturilor 
Omului, cu participarea cadrelor didactice și a 
reprezentanților organizațiilor non-guvernamen-
tale de pe malurile drept și stâng ale Nistrului.

Această întâlnire a fost organizată de Insti-
tutul pentru Democrație împreună cu Asociația 
Culturii Bulgare «Rodoliubeț» (satul Parcani din 
stânga Nistrulu) și Centrul pentru Promovarea 
și Protecția Drepturilor Femeilor Tinere. Eveni-
mentul este fi nanțat de Uniunea Europeană în 
cadrul Programului de măsuri de consolidare a 
încrederii (CBM IV), și co-fi nanțat de Guvernul 
Suediei și UN Women în cadrul Acordului de co-
operare în bază de proiecte cu UN Women (Enti-
tatea Națiunilor Unite pentru egalitatea de gen și 
abilitarea femeilor).

Ședința a fost deschisă de către Andrei Borșe-
vski – directorul de proiect, președintele Insti-
tutului pentru Democrație – care a venit cu un 
discurs de salut și a prezentat planul și obiectivele 
acestui eveniment.

La ședință a ținut cuvântul reprezentanta UN 
Women, Elena Rațoi, cu prezentarea „Egalita-
tea de gen în Republica Moldova”. Pe parcursul 
prezentării s-a vorbit despre aspectele cheie ale 
programului UN Women în Moldova pentru anii 
2018-2022 în domeniul egalității de gen, au fost 
luate în considerație obiectivele în domeniul dez-
voltării durabile. Participanții au discutat cadrul 
legislativ național în domeniul egalității de gen și 
politicile naționale în acest domeniu.

Prezentarea a avut menirea să ofere partici-
panților date statistice privind numărul femeilor 
în politică (ponderea femeilor în parlamente la 
nivel global și în Parlamentul Republicii Moldo-
va). Participanții au fost surprinși să afl e că cea 
mai mare pondere a femeilor în Parlament a fost 
înregistrată în țara africană Rwanda. Au fost dis-
cutate oportunitățile de leadership și limitările fe-
meilor din Moldova și din alte țări, de asemenea 
s-a analizat statistica pe violență față de femei, a 
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fost prezentat numărul de cazuri de violență în 
toată lumea și în Republica Moldova.

Pe parcursul prezentării, participanții au fost 
informați despre faptul că ponderea bărbaților 
din Moldova, care cred că femeile trebuie să to-
lereze violența pentru a-și păstra familia, este de 
28%, că în mai mult de 150 de țări există cel puțin 
o lege SEXISTĂ [2] (care interzice femeilor de a 
avea posturi considerate „necorespunzătoare”, fe-
meia nu poate părăsi casa fără permisiunea soțu-
lui ei etc.).

O parte din prezentare a avut loc într-o for-
mă interactivă, moderatoarea a solicitat opiniile 
participanților, au avut loc conversații și discuții 
despre drepturile femeii, participarea lor în viața 
țării. După prezentare, participanții au pus între-
bări și au discutat materialul prezentat.

În următoarea parte a evenimentului, a luat 
cuvânt reprezentanta Biroului Avocatului Popo-
rului din Moldova Svetlana Rusu, cu prezentarea 
„Mecanismul non-judiciar pentru protejare și 
promovare a drepturilor omului“.

Participanții au aflat că în Republica Mol-
dova există biroul Avocatului Poporului, pre-
cum și biroul Avocatului Poporului pentru 
Drepturile Copilului. Misiunea principală a 
Avocatului Poporului este de a depista cazuri-
le de încălcare a drepturilor omului și de a da 
recomandări autorităților responsabile pentru 
a înlătura aceste încălcări, de a monitoriza res-
pectarea drepturilor și libertăților omului în 
Moldova și de a emite recomandări pentru eli-
minarea încălcărilor, de asemenea, examinează 
plângerile reclamanților cu privire la abuzurile 
comise de organele de stat, de șefii instituțiilor 
private, care încalcă drepturile fundamentale 
ale persoanelor.

Svetlana Rusu a menționat că misiunea Avo-
catului Poporului pentru Drepturile Copilului 
este de a asigura respectarea drepturilor și liber-
tăților copilului și de a implementa toate preve-
derile ale Convenției ONU privind Drepturile 
Copilului la nivel național de către autoritățile 
publice centrale și locale. Avocatul Poporului ofe-
ră protecție și asistență copilului la cererea aces-
tuia, fără a solicita consimțământul părinților sau 
reprezentanților legali și are dreptul să acționeze 
din propria inițiativă pentru a ajuta copilul afl at 
într-o situație difi cilă.

De asemenea, membrii Comitetului au fost 
familiarizați cu sarcinile principale ale Ofi ciului 
Avocatul Poporului, cu actele de reglementare 
privind activitățile acestuia, au afl at în ce cazuri 
este posibil de adresat la Ofi ciului Avocatului Po-
porului și cu ce întrebări.

Principalele sarcini ale Avocatului Poporului, 
după cum a remarcat S. Rusu, sunt prevenirea 
încălcărilor, monitorizarea și raportarea, îmbu-
nătățirea legislației, cooperarea internațională și 
promovarea drepturilor și libertăților omului.

De asemenea, au fost descrise competențele și 
specifi cul adresărilor cetățenilor la Ofi ciul Avo-
catul Poporului.

Svetlana Rusu a declarat că Ofi ciul Avocatului 
Poporului are reprezentanțe la Bălți, Cahul, Var-
nița și Comrat și a oferit participanților adresele 
acestor ofi cii.

La fi nalul prezentării, participanții au avut 
posibilitatea de a pune întrebări, au discutat în 
mod activ informațiile primite, au vorbit despre 
drepturile omului, mecanismele existente de pro-
tecție a acestora și rolul instituției Avocatul Popo-
rului în acest proces.

Ulterior, președintele Asociației Culturii bul-
gare „Rodoliubeț“ (Parcani) Andrei Nikolaev, a 
remarcat faptul că libertatea noastră este reali-
zabilă numai în contextul drepturilor pe care le 
avem și dacă nu avem drepturi, atunci este im-
posibil să vorbim despre libertate. Din păcate, în 
Transnistria tot mai des se vorbește că dreptule 
omului nu sunt cele mai importante lucruri, că 
sunt mai importante interesele statului. Dar anu-
me drepturile omului ne fac oameni, ne protejea-
ză libertatea și individualitatea, ne dau posibilita-
tea de a ne exprima propria opinie. Prin urmare, 
este foarte greu de imaginat lumea contemporană 
fără drepturile omului, dar democrația și drep-
turile omului trebuie să fi e protejate și este îm-
bucurător faptul că există mecanisme care ajută 
cetățenii la promovarea și protejarea drepturilor 
omului. 

Fabien Schaeff er, membru al Departamentu-
lui de proiecte și cooperare tehnică a Delegației 
Uniunii Europene în Republica Moldova, a fe-
licitat participanții Comitetului și a urat succes 
câștigătorilor la implementarea proiectelor. El a 
menționat importanța inițiativelor în domeniul 
educației și drepturilor omului, precum și im-
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portanța pentru Moldova a implementării pro-
iectelor de consolidare a măsurilor de încredere 
între cele două maluri ale Nistrului, evidențiind 
practicabilitatea proiectelor susținute de Institu-
tul pentru Democrație.

După trasarea concluziilor ședinței Comite-
tului, participanții au menționat că au aflat mul-
tă informație interesantă și utilă, au menționat 
productivitatea comunicării dintre reprezentan-
ții de pe cele două maluri ale Nistrului. Partici-
panții au apreciat înalt acest eveniment, notând 
rolul acestuia la consolidarea încrederii între 
cadrele didactice și reprezentanții ONG-urilor 
de pe malurile drept și stâng ale Nistrului, au 
mulțumit organizatorii și donatorii pentru des-
fășurarea acestuia.

La 13 octombrie anul curent, la Tiraspol a 
avut loc seminarul ”Atenție, vedem totul!” pentru 
cadrele didactice de pe ambele maluri ale Nistru-
lui.

Seminarul s-a bazat pe manualul «Compas» 
de Educație pentru Drepturile Omului cu partici-
parea tinerilor, elaborat de Consiliul Europei.

Atât profesori de pe malul drept, cât și cei de 
pe malul stâng al Nistrului au participat la această 
instruire. Astfel și între comunitățile pedagogice 
se formează niște relații permanente, ceea ce duce 
la creșterea încrederii între ele.

Această întâlnire a fost organizată de Insti-
tutul pentru Democrație împreună cu Asociația 
Culturii Bulgare «Rodoliubeț» (satul Parcani din 
stânga Nistrulu) și Centrul pentru Promovarea 
și Protecția Drepturilor Femeilor Tinere. Eveni-
mentul este fi nanțat de Uniunea Europeană în 
cadrul Programului de măsuri de consolidare a 
încrederii (CBM IV), și co-fi nanțat de Guvernul 
Suediei și UN Women în cadrul Acordului de co-
operare în bază de proiecte cu UN Women (Enti-
tatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și 
Abilitarea Femeilor).

Instruirea a fost deschisă cu un cuvânt de 
salut al directoarei executive a Institului pentru 
Democrație, Tatiana Sergheeva.

Moderatoarea evenimentului, Oxana Alistra-
tova, președinta organizației publice „Interacțiu-
nea” (Tiraspol), le-a vorbit participanților despre 
egalitatea, justiția, responsabilitatea și dezvolta-
rea abilităților de promovare a egalității de gen și 
a lidership-ului femeilor.

Participanții au avut ocazia sa primească nu 
doar informații teoretice, dar și să le consolideze 
în mod practic, participând la jocurile interactive 
”Atenție, vedem totul”, ”Raportați în lift ”, exerci-
țiul ”Cum a fost training-ul” etc [3].

Participanții au afl at ca atingerea egalității de 
gen este extrem de importantă pentru asigurarea 
dezvoltării și stabilității durabile. În țările unde 
diferența de atitudine față de femei și bărbați este 
mare există o probabilitate mai mare de confl icte 
interne și externe, în timp ce acele state unde pre-
domină egalitatea de gen sunt predispuse la o mai 
mare stabilitate și pace. Participarea semnifi cati-
vă a femeilor la rezolvarea confl ictelor și promo-
varea păcii sporește probabilitatea obținerii unor 
rezultate mai bune [4]. Potrivit raportului UN 
Women, în cazul acordurilor de pace în care sunt 
implicate femeile, probabilitatea ca documentele 
să fi e în vigoare timp de 15 ani este cu 35% mai 
mare [5].

Egalitatea de gen este de importanță econo-
mică. Potrivit companiei Booz & Company, as-
tăzi la nivel global aproximativ 25% dintre feme-
ile cu vârsta cuprinsă între 20 și 65 de ani (sau 
860 de milioane de persoane) nu au posibilitatea 
de a participa la activități economice [6]. Potri-
vit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică, asigurarea egalității de gen în ceea ce 
privește oportunitățile economice contribuie la 
o creștere economică mai mare, iar conform ra-
portului UN Women, egalitatea economică a fe-
meilor are un efect benefi c asupra afacerilor [5]. 
Oportunitățile de participare a femeilor la nivelul 
de luare a deciziilor în companii aduce benefi cii 
și sporește efi ciența organizațională. De aceea, 
Uniunea Europeană sprijină în mod activ femeile 
lidere. Acele parlamente și guverne, în care se re-
găsește diversitatea socială, dezvoltă politici care 
se potrivesc cel mai bine nevoilor societății.

Din acest motiv, Planul de acțiune al Uniunii 
Europene privind egalitatea de gen pentru peri-
oada 2016-2020 obligă statele membre ale UE să 
promoveze includerea aspectelor de gen în agen-
dele guvernelor țărilor partenere [7].

În timpul instruirii, majoritatea participanți-
lor au fost de acord că, din păcate, egalitatea de 
gen în Republica Moldova este încă departe de 
normele democratice. Majoritatea participanților 
au menționat că egalitatea de gen este foarte im-
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portantă pentru edifi carea unei societăți stabile și 
prospere în Moldova. Coeziunea socială, pacea și 
prosperitatea statului sunt imposibile fără egali-
tate socială.

Coordonatorul proiectului este Institutul 
pentru Democrație – o organizație publică înre-
gistrată ofi cial la Ministerul Justiției al Republicii 
Moldova în ianuarie 2007.

În anul 2016, pentru realizări excelente în 
domeniul drepturilor omului, Institutul pentru 
Democrație a câștigat premiul Asociației Occi-
dentale a Cluburilor UNESCO cu prilejul Zilei 
Internaționale a Drepturilor Omului. Pentru re-
alizări remarcabile în desfășurarea activităților în 
domeniul drepturilor omului în anul 2016, revis-
ta științifi că internațională „Supremația Dreptu-
lui” a recunoscut Institutul pentru Democrație ca 
fi ind organizația anului [8].
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SUSPENDAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE

В статье рассматривается иститут приостановления и мера санкционирования незаконно-
сти административных актов. Основное внимание уделяется сущности этой меры и ее особен-
ностям, раскрытыми в юридической литературе, автор даёт свои разъяснения и комментарии.

Ключевые слова: административный акт, законность, возможность, административный кон-
троль, санкция, аннулирование, приостановление.

Articolul este consacrat problemei suspendării ca modalitate de sancționare a ilegalității actelor 
administrative. Accentul este pus pe esența acestei măsuri și particularitățile sale atestate în doctrină, autorul 
venind cu precizări și comentarii.

Cuvinte-cheie: act administrativ, legalitate, oportunitate, control administrativ, sancționare, revocare, 
suspendare, anulare.

Th e article includes an analysis of the issue of suspension as a means of sanctioning the unlawfulness of 
administrative acts. Th e emphasis is placed on the essence of this measure and its particularities exposed in 
doctrine, the author coming up with clarifi cations and comments.

Keywords: administrative act, legality, opportunity, administrative control, sanction, revocation, 
suspension, cancellation.
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În general, modalităţile juridice concrete prin 
care încetează efectele juridice ale actelor admin-
istrative sînt: suspendarea, revocarea şi anularea. 
Aceste modalităţi sînt dispunse în cazurile în care 
în procesul de elaborare şi adoptare a actelor ad-
ministrative sînt încălcate cerinţele legalităţii.

Suspendarea actelor administrative 
reprezintă operaţiunea juridică care determină 
încetarea temporară a efectelor juridice ale unor 
acte administrative, ca urmare a existenţei unor 
dubii cu privire la legalitatea sau oportunitatea 
acestora. 

Suspendarea poate fi  dispusă atît în cazul ac-
telor administrative normative, cît şi al actelor 
individuale, dar numai după publicarea şi, re-

spectiv, comunicarea acestor acte, pentru că altfel 
suspendarea ar fi  lipsită de obiect [4, p. 213].

În sfera noţiunii de suspendare a actelor ad-
ministrative, potrivit lui P. Manta, se cuprind, în 
primul rînd, toate cazurile de încetare temporară 
a obligaţiei de executare după intrarea în vigoare 
a actului administrativ, adică după începerea pro-
ducerii de efecte juridice, precum şi cazurile de 
amînare temporară a producerii efectelor şi deci 
şi a executării, atunci cînd aceasta ar fi  putut sau 
ar fi  trebuit să fi e începută. 

Singura condiţie necesară în ambele cazuri 
este ca încetarea obligaţiei de executare să fi e 
temporară, limitată şi determinată în timp, fi ind 
indiferent dacă termenul pînă la care operează 
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este prevăzut expres sau depinde de îndeplinirea 
unei anumite condiţii.

Împotriva posibilităţii şi necesităţii instituţiei 
suspendării actelor administrative s-ar putea ri-
posta că aceasta ar duce la suspendarea însăşi a 
legii, deoarece ea se realizează în principal de or-
ganele administraţiei publice. Totuşi însăşi legea 
şi respectarea legalităţii cer ca activitatea organ-
elor administraţiei publice să fi e conforme aces-
tora [13, p. 47]. 

În acest sens, uneori, este absolut necesar să 
se suspende executarea unui act administrativ 
asupra căruia există dubii, incertitudini cu privire 
la legalitatea sau oportunitatea sa, tocmai pentru 
a se da posibilitatea organului competent să veri-
fi ce aceste cerinţe spre a nu se ajunge la încălcarea 
legii. 

Aşadar, prin suspendare nu numai că nu se 
„încalcă” legea, ci, dimpotrivă, se consolidează 
activitatea de executare în concret a legilor, care 
constituie cea mai importantă misiune a organ-
elor administraţiei publice [13, p. 47]. 

Important este că, pe perioada suspendării, 
organul administraţiei publice, care a luat această 
măsură, verifi că legalitatea sau oportunitatea 
actului administrativ, urmînd ca la expirarea 
termenului pentru care a fost suspendat, fi e să îl 
repună în vigoare, fi e să îl revoce (anuleze), dacă 
actul este ilegal sau inoportun [16, p. 194]. 

Suspendarea unui act administrativ poate de-
veni necesară din mai multe motive, dintre care 
reţinem [4, p. 214]: 

- contestarea legalităţii de către un 
cetăţean, o organizaţie nestatală sau de către un 
organ public; 

- schimbarea condiţiilor de fapt după 
emiterea actului şi punerea sub semnul întrebării 
a legalităţii pe considerente de oportunitate; 

- necesitatea de a pune de acord actul ad-
ministrativ cu actele organelor ierarhice super-
ioare, emise ulterior; 

- aplicarea unei sancţiuni persoanei fi zice 
care a săvîrşit o abatere administrativă; 

- clarifi carea unor îndoieli ale organului 
emitent asupra legalităţii actului [7, p. 92]; 

- necesitatea prevenirii unei pagube imi-
nente [9, art. 21 alin. (2)]. 

Este important, în acest sens, că oricît de 
mare ar fi  sfera acestor cauze, ele nu pot transfor-

ma suspendarea într-o regulă a regimului juridic 
al actelor administrative, la fel ca revocarea. Dacă 
s-ar proceda astfel, s-ar ajunge să se împiedice 
activitatea administrativă, să se încalce legea şi 
legalitatea [5, p. 281; 8, p. 253; 7, p. 92].

Prin urmare, suspendarea actelor administra-
tive este o garanţie a legalităţii, dar o garanţie ce 
intervine în cazuri de excepţie, în cazuri limită 
[7, p. 91] şi în condiţiile expres prevăzute de lege 
[14, p. 5]. 

În context, cercetătoarea L. Neagu susţine că 
suspendarea este în realitate un efi cient instru-
ment procedural afl at la îndemîna autorităţii 
emitente sau a instanţei de judecată, pentru a 
asigura respectarea principiului legalităţii, fi ind 
echitabil ca atît timp cît autoritatea publică sau 
judecătorul se afl ă în proces de evaluare, acestea 
să nu-şi producă efectele asupra celor vizaţi [14, 
p. 5]. 

Suspendarea poate interveni prin act juridic 
(administrativ sau judecătoresc) ori de drept (în 
baza legii).

Suspendarea efectelor actelor administrative 
poate avea loc, în primul rînd, prin intermediul 
unor alte acte administrative cu o forţă juridică 
cel puţin egală cu a actelor suspendate. Ea poate 
fi  dispusă atît de organele emitente, cît şi de or-
ganele ierarhic superioare, în cadrul controlului 
exercitat asupra activităţii organelor inferioare 
[16, p. 194]. 

Suspendarea executării actelor administra-
tive poate fi  dispusă şi de instanţele judecătoreşti, 
dar numai în cazurile în care legea prevede în 
mod expres aceasta (de exemplu art. 21 din Legea 
contenciosului administrativ).

Astfel, suspendarea executării actelor ad-
ministrative o poate dispune, în primul rînd, 
organul de la care emană. Dacă norma juridică 
prevede expres această posibilitate, nu se pune 
nicio problemă. Discuţii pot apărea cu privire la 
situaţia cînd norma juridică nu face nicio referire 
în ceea ce priveşte posibilitatea suspendării unui 
act administrativ chiar de către organul care l-a 
emis. În literatura juridică s-a opinat că ea este 
inadmisibilă pentru că „posibilitatea suspendării, 
executării actului administrativ chiar de către 
organul care l-a emis, lăsată la absolut libera 
apreciere a acestuia, pentru că norma juridică 
nu dispune nimic, poate uşor da naştere la abu-
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zuri, la comiterea lor pe scară largă, la ridicarea 
suspendării actelor administrative la rangul de 
principiu” [6, p. 27]. 

Un asemenea punct de vedere nu poate fi  ac-
ceptat nici din considerente teoretice şi nici prac-
tice, susţine P. Manta. Astfel, din moment ce or-
ganul administraţiei publice are, conform princi-
piilor generale de drept administrativ, dreptul de 
a anula sau a revoca actele pe care le emite, cu atît 
mai mult trebuie să aibă şi dreptul de a suspenda 
astfel de acte. 

Aceasta nu este decît o aplicaţie a principiului 
„qui potest majus potest et minus”. Şi, din consider-
ente practice, se impune o astfel de soluţie pentru 
că organul administraţiei publice nu are altă cale 
de a stopa temporar efectele unui act bănuit a fi  
ilegal sau inoportun. Ar fi  anormal să nu se creeze 
organului emitent posibilitatea şi timpul necesar 
deliberării asupra legalităţii sau oportunităţii 
unui act administrativ, perioadă provizorie şi 
temporară în care actul nu îşi produce efectele, 
dar nu e desfi inţat, şi în care organul respectiv are 
timpul material necesar pentru a elimina incerti-
tudinile grave care există cu privire la legalitatea 
şi oportunitatea actului administrativ. 

Trebuie însă de reliefat că măsura suspendării 
actelor administrative de către organele emitente 
nu poate şi nici nu trebuie ridicată la rang de 
principiu, pentru că în această situaţie respon-
sabilitatea organelor administraţiei publice în 
emiterea acestor acte ar fi  mult diminuată. Ştiind 
ab initio că au posibilitatea de a suspenda actele 
pe care le emit, organele administraţiei publice 
ar putea să procedeze cu uşurinţă la efectuarea 
acestei operaţiuni. Într-adevăr, în acest caz, sus-
pendarea actelor administrative ar putea echivala 
cu însăşi suspendarea executării legii, ceea ce este 
inadmisibil [13, p. 47-48].

Suspendarea executării actelor administrative 
poate fi  dispusă şi de organele ierarhic superioare 
celor care au emis actul, este acceptată concep-
tual ca urmare a efectelor ierarhiei ce se stabileşte 
între organul care a emis actul şi cel care are con-
trolul activităţii acestuia potrivit poziţiei sale ier-
arhice [13, p. 49]. 

Controlul vizează tocmai asigurarea 
conformităţii actelor administrative cu preveder-
ile legii. Atunci cînd există îndoieli cu privire la 
legalitatea actului administrativ, emis de organul 

inferior, organul ierarhic superior poate hotărî 
suspendarea acestuia. Desigur, în situaţia cînd 
norma juridică prevede expres asemenea susp-
endare, organul administraţiei publice ierarhic 
superior are în mod incontestabil un asemenea 
drept. 

Putem cita în acest sens: art. 7 pct. g) din Legea 
cu privire la Guvern [10], potrivit căruia Guver-
nul: „suspendă, abrogă sau anulează, în condițiile 
legii, actele miniștrilor, ale conducătorilor al-
tor autorități administrative centrale subordo-
nate Guvernului și ale conducătorilor structuri-
lor organizaționale din sfera lor de competență 
dacă  acestea contravin Constituției Republicii 
Moldova, actelor normative ale Parlamentului, 
decretelor Președintelui Republicii Moldova, 
hotărîrilor, ordonanțelor și dispozițiilor Guver-
nului”.

Din aceste prevederi legale este evident drep-
tul legal al Guvernului de a dispune suspendarea 
actelor organelor ce-i sînt în subordine [4, p. 216].

O problemă mai delicată din acest punct 
de vedere prezintă posibilitatea suspendării 
executării unui act administrativ de către organul 
ierarhic superior în situaţia în care normele ju-
ridice nu dispun nimic asupra acestei posibilităţi. 
Aceleaşi argumente, ca şi în cazul anterior, sînt 
invocate şi cu această ocazie, apreciindu-se că 
organele ierarhic superioare pot suspenda actele 
administrative ale organelor subordonate, cu atît 
mai mult cu cît ele le pot şi anula. 

O cu totul altă situaţie este cu privire la or-
ganele administrative, care nu sînt însă în mod 
„direct ierarhic superioare”. Cît priveşte regulile 
de competenţă, care sînt de strică interpretare, 
nu se justifică cu nimic soluţia că aceste organe 
să poată anula sau suspenda actele unor organe 
care, chiar dacă au o competenţă mai restrînsă, 
nu se subordonează primelor [13, p. 49-50]. Aşa, 
de exemplu, consiliul raional nu poate suspenda 
actele administrative ale unor consilii locale, 
deoarece între ele nu există raporturi de subor-
donare. 

Cu titlu de excepţie, putem invoca, în acest 
caz, dispoziţiile art. 88 lit. i) din Constituţia Re-
publicii Moldova [3], potrivit cărora Preşedintele 
Republicii Moldova suspendă actele Guvernului, 
ce contravin legislaţiei, pînă la adoptarea hotărîrii 
defi nitive a Curţii Constituţionale.
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Dacă în cazul dat competenţa suspendării 
poate fi  justifi cată, în general, în baza principiului 
separaţiei şi al echilibrului puterilor în stat, atun-
ci un alt exemplu este cel puţin discutabil. Este 
vorba despre competenţa fostei Inspecţii de Stat 
în Construcţii (ISC) (actualmente Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică), stipulată în Regulamen-
tul acestei autorităţi [15] (la moment abrogat), de 
a cere suspendarea unor acte administrative de 
către autorităţile emitente ce nu sînt subiecţi ai 
controlului exercitat de aceasta şi de a suspenda 
nemijlocit unele acte administrative. În concret, 
atribuţiile Inspecţiei pînă nu demult au constat 
(potrivit cap. II, pct. 10 lit. o), p), q)) în:

„... o) înaintarea la Camera de Licenţiere 
a propunerilor privind suspendarea acţiunii 
licenţelor eliberate persoanelor juridice şi fi zice 
pentru desfăşurarea activităţii de proiectare, 
verifi carea proiectelor, executarea lucrărilor de 
construcţii-montaj, în cazul încălcării de către 
acestea a legislaţiei în construcţii, a documentelor 
normative sau ignorării prescripţiilor Inspecţiei;

p) înaintarea la Comisia de atestare, 
constituită de Organul naţional de dirijare 
în construcţii, a propunerilor privind sistar-
ea valabilităţii sau anularea certifi catelor de 
atestare tehnico-profesională a specialiştilor 
care au încălcat legislaţia în vigoare, au neglijat 
prescripţiile Inspecţiei sau au comis abateri de la 
soluţiile de proiect şi normele în construcţii;

q) sistarea valabilităţii autorizaţiilor de 
construire/demolare, eliberate de autorităţile 
administraţiei publice locale, în caz de depistare 
a faptelor de încălcare a legislaţiei în vigoare şi a 
procedurii de eliberare...”.

Analizînd aceste prevederi normative, putem 
constata că, în primele două cazuri, este accept-
abil şi binevenit ca Inspecţia să intervină cu pro-
puneri şi demersuri de sistare a actelor adminis-
trative în cauză pe lîngă autorităţile emitente, cu 
atît mai mult că şi legislaţia în vigoare prevede 
această competenţă [12, art. 7 alin. (6)-(7) şi art. 
301]. 

În ultimul caz însă, Regulamentul atribuie 
în competenţa Inspecţiei dreptul de a sista va-
labilitatea unui act administrativ eliberat de 
autorităţile administraţiei publice locale. În acest 
caz, sînt discutabile cel puţin cîteva aspecte. Dacă 
e să ne bazăm pe Legea cu privire la administraţia 

publică locală, şi în concret pe dispoziţiile care 
reglementează exercitarea controlului asupra 
activităţii acesteia, vom observa că exercitarea 
controlului (de legalitate) ţine de competenţa ofi -
ciilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, care este 
în drept să ceară autorităţii emitente modifi carea 
sau abrogarea totală sau parţială a actului [11, art. 
68 alin. (1)], în caz contrar, să sesizeze instanţa 
de contencios administrativ (art. 68 alin. (4). Re-
spectiv, este destul de clar că ofi ciile teritoriale 
ale Cancelariei de Stat, în condiţiile constatării 
unor ilegalităţi, nu sînt în drept să dispună vreo 
oarecare măsură asupra actelor administrative 
ale administraţiei publice locale, ci doar să ceară 
organelor emitente anumite acţiuni. În plus, ele 
nu sînt în drept să le ceară suspendarea actelor, 
deoarece dispunerea suspendării poate fi  cerută 
doar instanţei de contencios administrativ. De 
aici, este destul de dubios faptul că dreptul de a 
suspenda actele autorităţilor administraţiei pub-
lice locale este recunoscut Inspecţiei de Stat în 
Construcţii. Mai mult decît atît, Inspecţia este în 
drept să suspende actul administrativ eliberat de 
autorităţile administraţiei publice locale, „în caz 
de depistare a faptelor de încălcare a legislaţiei în 
vigoare şi a procedurii de eliberare”. În fi ne, im-
portant este că la moment asemenea atribuții ale 
autorității în cauză au fost anulate.

Cît priveşte autorizaţiile de construire/demo-
lare, care sînt acte administrative individuale, sin-
tagma „în caz de depistare a faptelor de încălcare 
a legislaţiei în vigoare şi a procedurii de eliberare” 
este susceptibilă de două interpretări: fi e că aceste 
abateri au fost admise de titularul autorizaţiei, fi e 
de autoritatea emitentă. Considerînd a fi  inutilă 
clarifi carea acestei dileme, vom menţiona doar 
că Inspecţia nu dispune și nici nu a dispus de 
competenţa necesară de a verifi ca legalitatea pro-
cedurii de eliberare a autorizaţiei date. 

În viziunea noastră, Inspecţia ar putea doar 
cere autorităţii locale emitente să-şi suspende 
autorizaţia, dar nu cu scopul de a-i verifi ca legali-
tatea, ci cu scopul de a clarifi ca abaterile comise 
de subiectul controlat (titularul autorizaţiei), de 
a-i sista activitatea acestuia în vederea verifi cării 
circumstanţelor şi determinării măsurilor de ri-
goare ce urmează a fi  aplicate.

Din cele analizate pot fi  trase cîteva concluzii 
importante [4, p. 21]: 
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- suspendarea actelor administrative, in-
tervenind şi în contextul controlului de stat, ex-
ercitat asupra respectării legislaţiei de către per-
soanele fi zice şi juridice, poate fi  dispusă de către 
autoritatea emitentă doar la solicitarea organului 
de control; 

- autorităţile administrative care nu se 
afl ă în raporturi de subordonare cu autoritatea 
emitentă nu sînt în drept să suspende actele ad-
ministrative ale acesteia.

În ceea ce priveşte suspendarea executării 
actelor administrative de către instanţelele 
judecătoreşti, sînt relevante, în acest sens, preve-
derile art. 21 din Legea contenciosului administra-
tiv, potrivit cărora: „(1) Suspendarea executării 
actului administrativ contestat poate fi  solicitată 
de către reclamant instanţei de contencios ad-
ministrativ concomitent cu înaintarea acţiunii; 
(2) În cazuri temeinic justifi cate şi în scopul 
prevenirii unei pagube iminente, instanţa poate 
dispune suspendarea actului administrativ şi din 
ofi ciu; (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) 
şi (2), pînă la soluţionarea defi nitivă a cauzei nu 
poate fi  suspendată executarea deciziilor Comis-
iei Naţionale a Pieţei Financiare şi a hotărîrilor 
Curţii de Conturi”.

În fi ne, referindu-ne la suspendarea de 
drept sau în baza legii a actelor administra-
tive, considerăm că aceasta este reglementată, 
bunăoară, în cuprinsul art. 448 alin. (3) din 
Codul contravenţional al RM [2], potrivit căruia 
contestaţia împotriva procesului-verbal cu privi-
re la contravenţie suspendă executarea sancţiunii 
contravenţionale aplicată prin proces-verbal.

Este deci o suspendare care operează direct 
prin efectul textului de lege, din momentul in-
troducerii plîngerii la organul competent şi pînă 
cînd acesta se pronunţă, fi e respingînd plîngerea, 
fi e anulînd actul atacat, fi e modifi cîndu-l [13, p. 
47]. 

Din cele enunţate se poate conchide că susp-
endarea actelor administrative poate interveni în 
următoarele situaţii [1, p. 55]: 

- de drept, în baza unei dispoziţii legale 
sau chiar constituţionale; 

- în baza unui ordin al unui organ ier-
arhic superior; 

- în baza hotărîrii de „retractare 
vremelnică” de către organul emitent; 

- în baza unei hotărîri judecătoreşti.
Referitor la încetarea suspendării, vom nota 

că aceasta se deosebeşte în funcţie de organul 
care a dispus-o. Astfel, încetarea suspendării unui 
act administrativ poate să aibă loc prin revocarea 
(anularea) actului administrativ suspendat, ca 
urmare a constatării caracterului său ilegal sau 
inoportun, fi e prin repunerea în vigoare a actului 
administrativ suspendat, pentru că s-a constatat 
că acesta nu este ilegal sau neoportun.

În acelaşi timp, suspendarea poate să înceteze 
şi de drept, în cazul actelor administrative sus-
pendate pentru inoportunitate, în cazul în care 
împrejurările de fapt care au determinat suspend-
area au dispărut [13, p. 56; 1, p. 57-58]. 

Suspendarea judecătorească a actelor ad-
ministrative încetează la data soluţionării li-
tigiului de către prima instanţă ori, după caz, la 
data rămînerii defi nitive şi irevocabile a hotărîrii 
instanţei de contencios administrativ [16, p. 195]. 

În fi ne, este important de reținut că, în 
esența sa, suspendarea este o operaţiune juridică 
excepţională (spre deosebire de revocare, care 
apare ca o regulă), care se dispune doar atuni 
cînd există un dubiu (o îndoială) în privinţa 
legalităţii și oportunităţii actului administrativ, 
determinând încetarea temporară a efectelor ju-
ridice ale acestuia, fi ind un aspect de sine stătător 
al regimului actelor administrative.
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СТАДІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ 
РІВНІ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

В статье раскрываются содержание стадий бюджетного процесса на местном уровне в Укра-
ине. Для этого исследуется: составление проектов бюджетов, рассмотрение проекта и принятие 
закона о Государственном бюджете Украины (решение о местном бюджете) исполнения бюджета, 
включая внесение изменений в закон о Государственном бюджете Украины (решение о местном бюд-
жете) подготовка и рассмотрение отчета о выполнении бюджета и принятие решения по нему. В 
работе также определяется эффективность осуществления бюджетного процесса на основе ана-
лиза бюджетного законодательства Украины. В статье проанализированы четыре стадии бюд-
жетного процесса на местном уровне и оценка его эффективности.

Ключевые слова: бюджет, бюджетный процесс, Бюджетный кодекс Украины, бюджетная систе-
ма, стадии бюджетного процесса, социально-экономическая эффективность

Articolul descrie conținutul etapelor procesului bugetar la nivel local din Ucraina. Pentru a face acest 
lucru, se cercetează următoarele: întocmirea proiectelor de buget, revizuirea proiectului și adoptarea legii 
privind bugetul de stat al Ucrainei (decizia privind bugetul local) execuție bugetară, includerea itroducerii 
modifi cărilor în Legea bugetului de stat al Ucrainei (decizia cu privire la bugetul local) pregătirea și examinarea 
raportului despre executarea bugetului și adoptarea deciziei cu privire la aceasta. De asemenea, în lucrare, se 
determină efi cacitatea implementării procesului bugetar pe baza unei analize a legislației bugetare a Ucrainei. 
Articolul analizează patru etape ale procesului bugetar la nivel local și evaluarea efi cienței acestuia.

Cuvinte cheie: buget, procesul bugetar, Codul bugetar al Ucrainei, sistemul bugetar, etapele procesului 
bugetar, efi ciența socială și economică

Summary. Th e article reveals the content of the budget process stages at the local level in Ukraine. For this 
purpose: the draft ing of budgets, draft ing and adoption of the law on the State Budget of Ukraine (decision 
on the local budget); implementation of the budget, including amendments to the law on the State Budget of 
Ukraine (decision on the local budget); preparation and review of the report on the implementation of the 
budget and decision on it. Th e paper also identifi es the eff ectiveness of the implementation of the budget process 
on the basis of the analysis of the budget legislation of Ukraine. Th e article analyzes four stages of the budget 
process at the local level and assesses its eff ectiveness. 

Th e local budget process is the activity regulated by the rules of law and the coherence of the actions 
of all the participants in the budget legal relations related to the draft ing, review, approval of budgets, their 
implementation, consideration of reports on budget execution, ensuring the socio-economic development 
of the respective administrative-territorial unit . From the solution of problems that exist at each stage of 
the budget process, the eff ectiveness of fi scal policy, which aff ects the eff ectiveness of the country's economic 
development, the growth of the social standard of living, depends on. Th e basis of changes in the budget 
system is the decentralization of power and the signifi cant expansion of the powers of territorial communities, 
which involves the redistribution of tasks, powers and resources at the national, regional and local levels, and 
increasing the fi nancial autonomy of local budgets.

 Деніс Олександр Володимирович - аспірант Харківського національного 
університету внутрішніх справ
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Постановка проблеми. В умовах проведен-
ня адміністративно-правових реформ в Україні 
існує нагальна потреба забезпечення бюджет-
ного процесу на кожній стадії його здійснення. 
Адже систематичне порушення бюджетної дис-
ципліни, недостатня прозорість прийняття і ви-
конання бюджету, неефективне використання 
коштів місцевих бюджетів України, відсутність 
ефективного контролю за реалізацією бюджет-
них програм вимагає додаткового вивчення 
основних стадій бюджетного процесу та вирі-
шення питань його проблем удосконалення на 
кожному етапі.

Стан наукової розробленості. На сьогод-
нішній день існує значна кількість наукових 
розробок, теоретичних напрацювань щодо роз-
витку бюджетного процесу на місцевому рівні 
в Українській державі. Проблемним питанням 
здійснення бюджетного процесу присвячені 
праці таких учених, як Бандурка О.М., Бандурка 
О.О., Геєць В.М., Кириленко О.П., Кучерявен-
ко М.П., Лисяк Л.В., Мельник В.С., Петков С.В., 
Попова С.М., Савченко Л.А., Симов’ян С.В. та 
інших. Але чимало проблем, пов’язаних з по-
дальшим дослідженням стадій бюджетного про-
цесу на місцевому рівні, ефективності його про-
ведення, поки що залишаються невирішеними.

Метою даної статті є розкриття змісту кож-
ної стадії бюджетного процесу на місцевому 
рівні, визначення ефективності здійснення бю-
джетного процесу на основі аналізу бюджетного 
законодавства України.

Виклад основного матеріалу. Місцеві бю-
джети є складовою частиною бюджетної систе-
ми, а бюджетний процес на місцевому рівні – це 
бюджетні правовідносини з приводу формуван-
ня і використання фінансових ресурсів для за-
безпечення функцій і повноважень відповідно 
органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування протягом бюджетного періоду [1].

Бюджетний період (бюджетний рік) в Укра-
їні збігається з календарним роком, тобто по-
чинається 1 січня і закінчується 31 грудня. Од-
нак існує ряд держав, у яких бюджетний рік не 
збігається з календарним. Наприклад, у США 
бюджетний рік триває з 1-го жовтня по 30-е ве-
ресня, у Швеції - з 1-го липня по 30-е червня, в 
Японії - з 1-го квітня по 31-е березня.

Учасниками бюджетного процесу є органи, 
установи та посадові особи, наділені бюджетни-
ми повноваженнями (правами та обов’язками з 
управління бюджетними коштами) [2]. До скла-
ду учасників бюджетного процесу на місцевому 
рівні відносяться ті, хто бере у ньому безпосе-
редню участь, і тих, хто здійснює правову регла-
ментацію бюджетної діяльності шляхом при-
йняття відповідних нормативно-правових актів 
у межах своєї компетенції. До них належать Вер-
ховна Рада України, Президент України, Кабінет 
Міністрів України, а також інші органи, які ви-
конують нормотворчу діяльність у бюджетній 
сфері відповідно до положень Бюджетного ко-
дексу України.

Весь бюджетний процес ділиться на певні 
стадії, тобто етапи діяльності, в результаті яких 
бюджет набуває нових якостей.

У науковій літературі існують декілька твер-
джень про кількість етапів здійснення бюджетної 
діяльності. Бюджетний кодекс України в ст. 19 
встановлює чотири стадії бюджетного проце-
су: 

1) складання проектів бюджетів;
2) розгляд проекту та прийняття закону про 

Державний бюджет України (рішення про міс-
цевий бюджет);

3) виконання бюджету, включаючи внесення 
змін до закону про Державний бюджет України 
(рішення про місцевий бюджет);

4) підготовка та розгляд звіту про виконання 
бюджету і прийняття рішення щодо нього [2].

Слід зазначити, що Бюджетним кодексом 
України регулюються відносини, що виникають 
у процесі складання, розгляду, затвердження, 
виконання бюджетів, звітування про їх вико-
нання та контролю за дотриманням бюджетно-
го законодавства, питання відповідальності за 
порушення бюджетного законодавства, а також 
визначаються правові основи створення і пога-
шення державного і місцевого боргу.

Кожну стадію бюджетного процесу поділя-
ють на кілька етапів. Зокрема, перша стадія – 
складання проектів бюджетів – визначає:

• встановлення граничних обсягів бюджет-
них асигнувань;

• складання і доведення до розпорядників 
бюджетних коштів інструкції з підготовки бю-
джетних запитів;
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• підготовку бюджетних запитів;
• аналіз і відомості бюджетних запитів;
• підготовку проекту рішення про місцевий 

бюджет та документів, що додаються до неї;
• представлення проекту рішення про місце-

вий бюджет на розгляд [3].
Слід зауважити, що на даному етапі є необ-

хідним обмеження ступеня свободи під час при-
йняття рішень з питань бюджету, адже існує 
вплив особистісних мотивів або політичного 
тиску для захисту інтересів певних сторін. Варто 
надати більші можливості місцевим фінансовим 
органам і органам місцевого самоврядування 
щодо отримання й обробки інформації для ана-
лізу бюджетних запитів на предмет обґрунту-
вання рівня фінансування, а також застосування 
інших альтернативних шляхів досягнення пара-
метрів економічного і соціального розвитку, що 
будуть більш вдалими [4, с. 99]. Адже експерти 
Рахункової палати України [5] неодноразово 
наголошували про невідповідність практики 
державного прогнозування, яка унеможливлює 
надання економічним агентам чітких макроеко-
номічних орієнтирів, що не сприяє ефективній 
економічній діяльності.

Тому за наявності кількох альтернативних 
бюджетних запитів для виявлення найбільш 
ефективного серед них місцевим фінансовим ор-
ганам і органам місцевого самоврядування слід:

– з’ясувати, чи є інформація повною для 
прийняття рішень;

– забезпечити наявність повної інформації 
для прийняття рішення;

– зробити вибір оптимального рішення про 
включення бюджетних запитів до проекту рі-
шення про місцевий бюджет [4, с. 99]. 

У матеріалах, що додаються до проекту рі-
шення про відповідний місцевий бюджет (пояс-
нювальної записки), слід обов’язково врахувати 
обґрунтування рівня бюджетного фінансування.

Наступна стадія бюджетного процесу – ста-
дія розгляду і прийняття рішення про місцевий 
бюджет – передбачає подання відповідній місце-
вій раді:

• пояснювальної записки до проекту рішення;
• прогнозу показників місцевого бюджету 

за основними видами доходів, видатків і фінан-
сування на наступні за плановим два бюджетні 
періоди;

• проекту показників зведеного бюджету ра-
йону (міста);

• показників витрат на наступні бюджетні 
періоди для завершення врахованих у бюдже-
ті проектів з терміном реалізації більше одного 
бюджетний рік;

• перелік інвестиційних програм на наступ-
ний бюджетний період та на наступні за плано-
вим два бюджетні періоди;

• інформації про хід виконання відповідного 
бюджету у поточному бюджетному періоді;

• пояснення головних розпорядників бю-
джетних коштів до проекту місцевого бюджету;

• інших матеріалів, обсяг і форму яких ви-
значають відповідні місцеві органи [3].

На цій стадії слід врахувати й забезпечити 
складання індикаторів результативності, по-
казників ефекту за окремими галузями; форму-
вання критеріїв оцінки соціальної ефективності; 
застосування формули для розрахунку еконо-
мічної вигоди передбачених видатків у складі 
місцевого  бюджету [6].

Основними процедурами на наступній ста-
дії – виконання бюджету, включаючи внесення 
змін до рішення про місцевий бюджет, – є:

• затвердження розпису бюджету та внесен-
ня змін до ньо го;

• мобілізація бюджетних надходжень; по-
криття тимчасових касових розривів, здійснен-
ня місцевих запозичень;

• здійснення видатків з бюджету;
• контроль і аудит, моніторинг, аналіз і оцін-

ка ефективності витрачання бюджетни х коштів;
• внесення змін до рішення про місцевий 

бюджет.
Стадія виконання бюджету за видатками та 

кредитування, включаючи внесення змін до рі-
шення про місцевий бюджет відповідно до статті 
46 Бюджетного кодексу, містить наступні етапи:

• встановлення бюджетних асигнувань роз-
порядникам бюджетних коштів на основі та в 
межах затвердженого розпису бюджету;

• затвердження кошторисів, паспортів бю-
джетних програм (у разі застосування програм-
но-цільового методу в бюджетному процесі), а 
також порядків використання бюджетних коштів;

• прийняття бюджетних зобов’язань;
• отримання товарів, робіт і послуг;
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• здійснення платежів відповідно до взятих 
бюджетних зобов’язань;

• використання товарів, робіт і послуг для 
виконання заходів бюджетних програм;

• повернення кредитів до бюджету (щодо 
кредитування бюджету) [3].

На сьогоднішній день існує недостатня фі-
нансова забезпеченість місцевих бюджетів 
України щодо виконання як власних, так і де-
легованих повноважень. Тому застосовується 
декілька підходів запобігання надмірним витра-
там: скорочення передбачених бюджетом асиг-
нувань, що обмежує витрати, а також надання 
розпорядникам лише певної частини їх видатко-
вих повноважень.

Дійсно, існує проблема неефективного вико-
ристання коштів місцевих бюджетів під кінець 
бюджетного року, коли відбувається їх витра-
чання не тому, що вони дійсно потрібні, а тому, 
що в разі їх невикористання існує загроза за-
твердження менших обсягів видатків на наступ-
ний рік. Вирішення цього питання можливе за 
умови перерозподілу бюджетних призначень 
між головними розпорядниками коштів з ме-
тою підвищення ефективності їх використання. 
До того ж саме на стадії використання місцевих 
бюджетів за умови залишку бюджетних коштів на 
кінець року для підвищення прозорості та обґрун-
тованості прийняття рішень необхідно залучати 
незалежних експертів та громадськість для при-
йняття спірних рішень, що дозволить оптимально 
використати цей залишок до кінця року [4, с. 100].

Остання четверта стадія бюджетного проце-
су – підготовка та розгляд звіту про виконання 
бюджету і прийняття рішення щодо нього. На 
цій стадії повноваження щодо складання звітів 
і їх подання до ради відповідного рівня відно-
сяться до компетенції місцевих органів вико-
навчої ради, а самі звіти про виконання місце-
вих бюджетів формують територіальні органи 
Державної казначейської служби України. Після 
аналізу сформованих звітів територіальними 
управліннями Міністерства фінансів України 
останні подають звіти на сесії депутатів ради 
відповідного рівня. Відповідно до принципу пу-
блічності і прозорості звіти про виконання міс-
цевого бюджету повинні бути опубліковані.

Але крім того, слід зазначити, що у звітах, що 
затверджуються, має бути проведена обов’язкова 

оцінка ефективності використання коштів місце-
вими органами виконавчої влади та органами міс-
цевого самоврядування. Підсумки оцінки мають 
стати невід’ємною частиною звіту про виконання 
і підставою для надання відповідних пропозицій 
стосовно складання бюджету на наступний пері-
од та прийняття обґрунтованих рішень [4, с. 100].

Висновок. Бюджетний процес на місцево-
му рівні – це регламентована нормами права 
діяльність та узгодженість дій усіх учасників 
бюджетних правовідносин, пов’язана із скла-
данням, розглядом, затвердженням бюджетів, 
їх виконанням, розглядом звітів про виконання 
бюджетів, що забезпечує соціально-економіч-
ний розвиток відповідної адміністративно-те-
риторіальної одиниці. Від вирішення проблем, 
які існують на кожній стадії бюджетного про-
цесу, залежить дієвість бюджетної політики, яка 
впливає на ефективність економічного розвитку 
держави, зростання соціального рівня життя. В 
основі змін бюджетної системи – децентраліза-
ція влади і суттєве розширення повноважень 
територіальних громад, що передбачає перероз-
поділ завдань, повноважень і ресурсів на наці-
ональному, регіональному та місцевому рівнях, 
підвищення фінансової самостійності місцевих 
бюджетів.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА 
КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ 

ОРГАНІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ 
КРАЇН З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЮ МОДЕЛЛЮ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ)

У статті на основі аналізу наукової літератури розглянуто зарубіжний досвід організації 
взаємодії та координації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні на прикладі 
країн з централізованою моделлю забезпечення внутрішньої безпеки.

Акцентовано увагу, що французька модель організації і роботи поліцейських структур являє 
собою досить розгалужену, багаторівневу систему, якій притаманний досить високий ступінь 
управлінської централізації. І хоча у Франції існує місцева (або муніципальна) поліція, управління 
її діяльністю здійснює посадова особа, що є представником державної вертикалі влади, а не 
місцевої територіальної громади. Встановлено, що функції організації і забезпечення взаємодії 
та координації роботи французьких поліцейських служб, на регіональному рівні покладаються на 
відповідних керівників, залежно від галузі службової діяльності, у межах якої відбувається співпраця, 
адже вона, як правило, здійснюється не в загалі, а за окремими функціональними напрямками.

Встановлено, що у Німеччині поряд із федеральними важлива роль належить регіональним 
механізмам управління правоохоронними органами, тобто поєднаний централізований і 
децентралізований підходи, який прийнято йменувати комбінованим. Це, відповідно, відображається 
й на таких управлінських аспектах, як координація і взаємодія, тобто на регіональному рівні пер-
шочергову роль у забезпеченні взаємодії і координації правоохоронних органів відіграють саме місцеві 
органи влади як державні, так і муніципальні, втім у якості головного координатора, як правило, 
виступають саме ті суб`єкти, які є представниками держави, а не громади. Відзначено, що в якості 
цікавої особливості правоохоронної системи ФРН те, що у сфері протидії злочинності основний 
обсяг завдань і функцій як координаційного центру виконує не прокурор, а кримінальна поліція, на 
загальнодержавному рівні федеральна, а на регіональному – відповідні відділи поліції земель.

Ключові слова: зарубіжний досвід, організація, взаємодія, координація, правоохоронні органи, 
регіональний рівень, централізована модель забезпечення внутрішньої безпеки.

In the article, on the basis of the analysis of scientifi c literature, the foreign experience of organizing 
interaction and coordination of law enforcement activities at the regional level is considered on the example of 
countries with a centralized model of providing internal security.

Attention is drawn to the fact that the French model of the organization and operation of police structures is 
a fairly branched, multilevel system, which is characterized by a rather high degree of managerial centralization. 
Although in France, there is a local (or municipal) police, the management of its activities is carried out by a 
public offi  cial who is a representative of the state of the vertical, instead of the local territorial community. It 
has been established that the functions of organizing and ensuring the interaction and coordination of the work 
of French police services are relied upon by the respective leaders at the regional level, depending on the fi eld of 
service activity within which the cooperation takes place, as it is usually carried out not in the general but on 
the individual functional directions.

 Русецький Анатолій Анатолійович - кандидат юридичних наук, здобувач 
Харківського національного університету внутрішніх справ

УДК: 342.95 (477)



48

REVISTA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ “SUPREMAȚIA DREPTULUI”
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА»

№ 4, 2018

Постановка проблеми. В умовах євроін-
теграційних процесів, які відбуваються в на-
шій країні, для того, щоб впровадження необ-
хідних змін і покращень (удосконалень) було 
максимально доцільним і результативним, 
щоб нововведення не містили помилок і про-
блем минулого, цей процес має ґрунтуватися 
на змістовному та глибокому вивченні зару-
біжного досвіду у цій сфері. Адже, по-перше, 
реформування правоохоронних органів від-
бувається у відповідності до міжнародних 

вимог і стандартів, зокрема тих, що діють у 
країнах ЄС, а тому логічним є переймати до-
свід передових зарубіжних країн не лише в 
частині організації, устрою окремих право-
охоронних органів, але й вивчати механізми 
їх взаємодії і співпраці один з одним, зокре-
ма на регіональному рівні; а по-друге, власний 
досвід України з питань організації і здійснен-
ня взаємодії та координації діяльності право-
охоронних органів на регіональному рівні в 
значній мірі пов`язаний із радянською епохою 

It is established that in Germany, along with the federal, an important role belongs to the regional 
mechanisms of the administration of law enforcement bodies, that is, combined centralized and decentralized 
approaches, which are commonly called combined. Th is, accordingly, refl ects on such managerial aspects as 
coordination and interaction, that is, at the regional level, the primary role in ensuring the interaction and 
coordination of law enforcement bodies is played by local authorities, both state and municipal, however, as 
the main coordinator, as a rule, actors who are representatives of the state, and not the communities, are the 
ones who act. It is noted that as an interesting feature of the law enforcement system of the Federal Republic of 
Germany, the main scope of tasks and functions as a focal point is not by the prosecutor, but by the criminal 
police, at the national level, federal, and by the regional departments of the land police.

Key words: foreign experience, organization, interaction, coordination, law enforcement agencies, regional 
level, centralized model of providing internal security.

В статье на основании анализа научной литературы рассмотрено зарубежный опыт организа-
ции взаимодействия и координации деятельности правоохоронных органов на региональном уровне 
на примере стран с централизованою моделью обеспечения внутринней безопасности.

Акцентировано внимание, что французская модель организации и работы полицейских струк-
тур представляет собой достаточно развитую, многоуровневую систему, которой присущий до-
статочно высокая ступень управленческой централизации. И если в Франции существует мест-
ная (или муниципальная) полиция, управление её деятельностью осуществляет ответственный 
работник, который является представителем государственной вертикали власти, а не местной 
территориальной общественности. Установлено, что функции организации и обеспечения взаи-
модействия и координации работы французских полицейских служб, на региональном уровне по-
ручаются на ответственных руководителей, в зависимости от вида служебной деятельности, в 
рамках которой происходит сотрудничество, именно она, как правило, совершается не в общем, а 
за отдельными функциональными направлениями.

Установлено, что в Германии рядом с федеральным, важную роль поручается региональным 
механизмам управления правоохранительным органам, тоесть соеденены центральный и децен-
трализованный подходы, которые принято называть комбинованым. Это, соответственно, от-
ражается и на таких управленческих аспектах как координация и взаимодействие, тоесть на 
региональном уровне первостепенную роль в обеспечении взаимодействия и координации право-
хранительных органов отображают именно местные органы власти, как государственные, так 
и муниципальные, уже в качестве главного координатора, как правило, выступают именно те 
субъєкты, которые являются представителями государства, а не общественности. Подчеркнуть, 
что в качестве интерестной особенности правохранительной системы ФРГ то, что в области 
противодействия преступности основную часть заданий и функций как координационного центра 
выполняет не прокурор, а уголовная полиция, на общегосударственном уровне федеральная, а на 
региональном – соответственно отделы полиции земель.

Ключові слова: зарубіжний досвід, організація, взаємодія, координація, правоохоронні органи, 
регіональний рівень, централізована модель забезпечення внутрішньої безпеки.
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та притаманними їй політичним режимом 
і адміністративною системою. Враховуючи 
вище викладене, важливого значення набу-
ває вивчення зарубіжного досвіду організації 
взаємодії та координації діяльності правоохо-
ронних органів на регіональному рівні. 

Стан дослідження. Слід відмітити, що на 
необхідності та доцільності вивчення досвіду 
інших країн у сфері правоохоронної діяль-
ності, зокрема щодо її організації та управ-
ління нею, неодноразово наголошували укра-
їнські дослідники, зокрема: О.В.  Кузьменко, 
І.Д.  Пастух, О.Є.  Користін, М.Ф.  Кришта-
нович, Л.В.  Голяк, А.С.  Мацко, О.М. Клюєв, 
О.М. Музичук, В.В. Сокуренко, О.В.  Тюріна, 
О.С.  Проневич, Є.Ю.  Соболь, С.С.  Коломой-
цев, О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Ф. Гіда 
та багато інших. Однак, незважаючи вказане 
вище, в юридичній літературі відсутнє єдине 
комплексне дослідження, присвячене зару-
біжному досвіду організації взаємодії та ко-
ординації діяльності правоохоронних органів 
на регіональному рівні.

Саме тому метою статті є: розглянути за-
рубіжний досвід організації взаємодії та ко-
ординації діяльності правоохоронних органів 
на регіональному рівні на прикладі країн з 
централізованою моделлю забезпечення вну-
трішньої безпеки.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
в країнах ЄС спостерігаються три моделі за-
безпечення внутрішньої безпеки – це: 1) цен-
тралізована, або (континентальна) модель 
з домінуючою роллю міністерства внутріш-
ніх справ, директивним стилем управління 
й жорсткою вертикаллю підпорядкування 
низових ланок центральним органам; 2)  де-
централізована модель, для якої характерна 
особливість – відсутність єдиного загально-
національного органу, множинність поліцей-
ських сил загальнодержавного, регіонального 
та місцевого рівнів, переважне зосередження 
важелів управління поліцейськими силами в 
руках обласних (регіональних) органів дер-
жавної влади та органів місцевого самовря-
дування, яка передбачає значну роль муніци-
пальних органів влади в управлінні поліцією; 
3) комбінована (напівцентралізована) модель, 
особливістю якої є: наявність загальнонаціо-

нального органу (міністерства), відповідаль-
ного за забезпечення внутрішньої безпеки, 
координація діяльності розрізнених поліцей-
ських служб; співіснування державних полі-
цейських служб загальнонаціонального (фе-
дерального) та регіонального (рівня штату, 
землі), а також державної та муніципальної 
поліції з пріоритетністю розвитку державної 
поліції [1, с.148]. На жаль, рамки представле-
ного наукового дослідження не дадуть змогу 
розкрити досвід усіх країн, а тому більш де-
тальну увагу ми приділимо саме державам з 
централізованою моделлю забезпечення вну-
трішньої безпеки.

Найбільш яскравим представником цен-
тралізованої моделі управління правоохорон-
ними органами є Франція. Поліцейська сис-
тема даної країни відноситься до однієї з най-
старіших систем Європи. Сучасна поліцей-
ська система Франції являє собою складний 
апарат з власною структурою, що покликаний 
захищати інтереси адміністрації. Структурно 
вищевказаний апарат складається з таких під-
розділів: національна поліція, муніципальна 
поліція, жандармерія. При цьому всі поліцей-
ські сили країни об’єднані в межах національ-
ної поліції, що керується генеральною дирек-
цією поліції МВС Франції. У період мирного 
існування держави жандармерія перебуває 
в оперативному підпорядкуванні МВС. Мі-
ністр внутрішніх справ Франції призначаєть-
ся Президентом республіки і є одним із про-
відних членів уряду. У складі МВС Франції 
діють: генеральна дирекція Національної по-
ліції; генеральна дирекція місцевих колекти-
вів; дирекція громадської безпеки; дирекція 
регламентації та права; центральна дирекція 
управління; дирекція особового складу й на-
вчальних закладів поліції; дирекція технічних 
служб [2].

Національна поліція являє собою грома-
дянську структуру органів правопорядку Мі-
ністерства внутрішніх справ, яка представле-
на, перш за все, у великих містах і населених 
пунктах, число жителів яких перевищує 16 
тис. осіб. Очолює Національну поліцію Гене-
ральний директорат, який також відповідає за 
діяльність її наступних підрозділів: Генераль-
на інспекція Національної поліції; Генераль-
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ний директорат судової поліції; Директорат 
нагляду за територіями; Центральний дирек-
торат громадської безпеки; Центральний ди-
ректорат загальної інформації; Центральний 
директорат прикордонної поліції; Централь-
на служба Республіканських сил безпеки; Тех-
нічна служба міжнародного співробітництва 
поліції; Департамент охорони високопостав-
лених осіб [3]. Генеральна дирекція національ-
ної поліції діє на всій території Франції, крім 
Парижа, де компетентна Префектура полі-
ції, що підкоряється безпосередньо Міністру 
внутрішніх справ. Крім центральних служб, 
розташованих у Парижі і його передмістях, 
Генеральна дирекція управління поліції спи-
рається на мережу, що складається з восьми 
регіональних управлінь по підбору і підготов-
ки кадрів (délégations régionales au recrutement 
et à la formation – DRRF). Крім того, є вісім 
головних секретаріатів по адміністрації по-
ліції (secrétariats généraux pour l’administration 
de la police – SGAP) і сім адміністративних і 
технічних секретаріатів поліції (secrétariats 
administratifs et techniques de la police – SATP), 
розташованих у семи заморських департа-
ментах. Зазначені служби ведуть облік особо-
вого складу поліції, нерухомості, транспорту 
та матеріального забезпечення [4].

Вищезазначені підрозділи Генеральної ди-
рекції Національної поліції Франції мають свої 
регіональні представництва (підрозділи). Так, 
наприклад, Центральна дирекція судової по-
ліції (laDirection centrale de la police judiciaire – 
DCPJ) включає в себе як центральні відділи в 
Міністерстві, так 12 територіальних відділів (9 
міжрегіональних і 3 регіональних управлінь су-
дової поліції). Або, скажімо, Дирекція з контр-
олю за територією (la direction de la surveillance 
du territoire – DST). Це розвідувальний підроз-
діл поліції, що має, крім того, повноваження 
спеціалізованої судової поліції. Дана дирекція 
представлена у Парижі двом центральними 
підрозділами і Кабінетом по державних і між-
народних відносинах, а у провінції Дирекція 
представлена шістьма регіональними філіями 
(Ліль, Рен, Бордо, Марсель, Ліон, Мец), поділе-
ними на загони (brigades) [4].

Слід відмітити, що суттєвим недоліком 
централізованої системи, яка діяла у Фран-

ції, було те, що поліція переважно зосеред-
жувалась на вирішенні загальнодержавних 
проблем і недостатньо враховувала інте-
реси окремих територіальних громад (ко-
мун). Задля подолання цієї проблеми з 1983 р. 
у Франції розпочався процес створення му-
ніципальних поліцейських органів. Реформи 
початку 80-х р.. ХХ  ст.. внесли істотні зміни 
і до правового поля функціонування поліції. 
Це стосувалось, зокрема, запровадження но-
вого інституту комісарів, який змінив тради-
ційний для Франції інститут префектів. За-
гальний стан національної поліцейської сис-
теми Франції почав зазнавати суттєвих змін 
за рахунок, з одного боку, збільшення кіль-
кості муніципальних підрозділів, а з іншо-
го, – руйнації централізованого корсету, що 
ускладнював еластичність служб [5]. Після 
реформи комісар поліції перестав бути (як 
це було у випадку з префектом) представ-
ником місцевого колективу – департаменту, 
він діє лише як представник держави, і в цій 
якості зобов’язаний вживати всіх необхід-
них заходів для забезпечення публічного 
порядку (громадська безпека, спокій, саніта-
рія) у департаменті [2, с.74].

Завдання муніципальної поліції – повсяк-
денна поліцейська діяльності в містах. До 
компетенції муніципальної поліції входять усі 
питання, які стосуються боротьби зі злочин-
ністю та підтримання громадського порядку. 
Приблизно половина з числа особового скла-
ду муніципальної поліції – службовці під при-
сягою, що носять зброю. Інші співробітники 
– муніципальні службовці. В рядах муніци-
пальної поліції налічується приблизно 20 000 
чоловік [3]. Структура муніципальної поліції 
визначається напрямками її діяльності, звідси 
у її складі функціонують: 1) поліція руху (для 
цієї поліції, котра забезпечує безпеку й безпе-
рервність дорожнього руху, встановлюється 
компетенція залежно від категорії і територі-
ального розташування доріг); 2) поліція ви-
довищ (забезпечує безпеку громадян і пра-
вопорядок під час проведення видовищних 
заходів – концертів, виставок, конкурсів, шоу 
тощо); 3) поліція споруд, що перебувають під 
загрозою руйнування (її основним завданням 
є втручання з метою попередження небезпе-
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ки в разі, якщо споруда, котра перебуває під 
загрозою руйнування, розташована поблизу 
дороги або площі й загрожує перехожим та 
особам, які перебувають у самій споруді);-
4) поліція попередження пожеж [2].

Отже, з викладеного видно, що французь-
ка модель організації і роботи поліцейських 
структур являє собою досить розгалужену, ба-
гаторівневу систему, якій притаманний досить 
високий ступінь управлінської централізації. І 
хоча у Франції існує місцева (або муніципаль-
на) поліція, управління її діяльністю здійснює 
посадова особа, що є представником державної 
вертикалі воласті, а не місцевої територіальної 
громади. М.  Ф.  Криштанович з цього приво-
ду зазначає, що розбудова сучасної структури 
поліцейської системи даної країни характе-
ризується шляхом своєрідної централізації, 
коли безпосереднє керівництво поліцейською 
діяльністю здійснюється в межах особливих 
ланок міністерства – департаментів або дирек-
цій, яким безпосередньо підпорядковуються і 
всі галузеві служби [6]. Звідси функції органі-
зації і забезпечення взаємодії та координації 
роботи французьких поліцейських служб, на 
регіональному рівні покладаються на відповід-
них керівників, залежно від галузі службової ді-
яльності, у межах якої відбувається співпраця, 
адже вона, як правило, здійснюється не взагалі, 
а за окремими функціональними напрямками.

Сусідня із Францією Федеративна Респу-
бліка Німеччина (далі ФРН) є флагманом ЄС 
як у економічному сенсі, так і з точки зору по-
літико-правового розвитку. Одна із ключових 
особливостей організації правоохоронних 
органів у даній державі обумовлена її адмі-
ністративно-територіальним устроєм. Так, 
у ФРН діють як федеральні, тобто загально-
державні правоохоронні органи і служби, так 
і такі правоохоронні суб`єкти земель. Сучас-
ну систему правоохоронних органів Німеччи-
ни складають: органи юстиції (федерального 
і земельного рівнів); поліцейські служби 16 
федеральних земель; федеральні поліцейські 
відомства; федеральне митне відомство (під-
порядковане Федеральному відомству фінан-
сів); органи охорони Конституції (Федераль-
не відомство охорони Конституції підпоряд-
ковується МВС ФРН) [2].

Одним із ключових суб`єктів правоохо-
ронної діяльності у ФРН є федеральне Мі-
ністерство внутрішніх справ, яке має компе-
тенцію значно ширшу, ніж МВС інших країн. 
Фактично МВС ФРН контролює всі основні 
сфери внутрішнього життя країни. Федераль-
не Міністерство внутрішніх справ розробляє 
спільну політику боротьби зі злочинністю та 
охорони громадського порядку[7]. Структура 
Федерального Міністерства внутрішніх справ 
ФРН із таких ланок: «Р» – дане відділення 
поліції міністерства, має дві філії: правоохо-
ронні органи і боротьби з тероризмом; «IS» є 
внутрішнім відділом безпеки, який захищає 
німецьку державу від політичного екстреміз-
му; «В» контролює і управляє німецькою Фе-
деральною поліцією; «М» відповідає за іммі-
грацію, інтеграцію, біженців та європейську 
гармонізацію; «Z» є центральним офісом; «G» 
відповідає за політику щодо Європи і між-
народних подій; «D» відповідає за цивільну 
службу; «О» несе відповідальність за адміні-
стративну модернізацію організації; «SP» від-
повідає за спорт; «V» відповідає за конститу-
ційне, державне, адміністративне та європей-
ське право [8].

Кожна із зазначених ланок у межах сво-
їх повноважень забезпечує взаємодію і ко-
ординацію органів і служб поліції, при 
цьому окремо слід відмітити: підрозділ B – 
Angelegenheiten der Bundespolizei (справи по-
ліції), що забезпечує координацію виконання 
підрозділами федеральної поліції (прикор-
донної, залізничної, повітряної, береговою 
охороною, допоміжні служби та  н..) своїх за-
вдань; та підрозділ KM – Krisenmanagement 
und Bevölkerungsschutz (кризове управління 
та захист населення) забезпечує підтримку 
постійний зв’язок Міністерства внутрішніх 
справ з силами безпеки на міжнародному, фе-
деральному і земельному рівнях [9].

Федеральна поліція (Bundespolizei або 
BPOL) підпорядковується Міністерству вну-
трішніх справ і виконує комплексні завдання 
відповідно до Федерального закону про полі-
цію і низки інших законодавчих актів. У 1998 
році в Німеччині була проведена реформа ор-
ганів поліції. Свою нинішню назву Федераль-
на поліція отримала 1 липня 2005 року після 
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відповідного перейменування своєї попере-
дниці – Федеральної служби охорони кордо-
ну (Bundesgrenzschutz або BGS) [10]. Наразі 
у Німеччині налічується п’ять регіональних 
штаб-квартир Федеральної поліції, які роз-
ташовуються в містах Бад Брамштедт (Bad 
Bramstedt), Берлін, Фульдаталь (Fuldatal), 
Мюнхен і Санкт Августин (Sankt Augustin). 
Штаб-квартири підпорядковуються безпо-
середньо Міністерству внутрішніх справ у 
якості проміжних компетентних федеральних 
органів влади в регіонах. Іншими офіційними 
структурами, які виконують ключові функції, 
є Центральне бюро Федеральної поліції (роз-
ташоване в м Кобленц) і Федеральна академія 
поліції (розташована в м. Любек). На додаток 
до перерахованих вище структур на терито-
рії країни знаходяться 19 окружних поліцей-
ських офісів, які володіють певним рівнем по-
вноважень органів влади федерального рівня і 
підпорядковані відповідним штаб-квартирам 
Федеральної поліції. Серед них – Федеральна 
морська поліція як складова частина штаб-
квартири Федеральної поліції «Норд» [8].

Основними функціями сьогоднішньої 
Федеральної поліції є: забезпечення безпе-
ки кордону, включаючи охорону морського 
узбережжя; охорона федеральних будівель 
і дипломатичних місій, розташованих у-
м. Берліні і колишній столиці м. Бонні, а також 
двох вищих судів Німеччини – Федерального 
конституційного суду і Вищого федерально-
го суду в м. Карлсруе (Karlsruhe); організа-
ція мобільних сил реагування Федерального 
уряду з метою захисту офіційних осіб під час 
проведення заходів у межах країни; забезпе-
чення безпеки в міжнародних аеропортах і на 
залізниці; організація сил по боротьбі з теро-
ризмом (підрозділ GSG9); захист повітряного 
простору[8].

У ході своєї діяльності федеральна полі-
ція тісно взаємодіє з організованою мережею 
різного роду служб безпеки федерального і 
земельного підпорядкування і на основі парт-
нерства з колегами-поліцейськими федераль-
них земель і прикордонними службами зару-
біжних країн [10]. Зокрема, в межах співпраці 
співробітники Федеральної поліції можуть 
залучатися як додаткові сили для посилення 

загонів земельної поліції за запитом уряду 
тієї чи іншої федеральної землі [8].

Кожна із 16 земель ФРН має власні полі-
цейські формування, організація яких у кож-
ній землі своя. Це обумовлено тим, що згід-
но з Конституцією Німеччини формування 
і керівництво поліцейськими структурами є 
власною прерогативою урядів федеральних 
земель. Втім, у цілому, загальна організація 
поліцейських служб залишається більш-менш 
однаковою і представлена наступним чином: 
Земельне відомство кримінальної поліції; Зе-
мельна поліцейська служба; Екстрена поліція 
/ чергова поліція; Водна поліція; Повітряна 
поліція; Спеціалізовані воєнізовані тактичні 
загони [10].

За обсягом виконуваних повноважень 
поліція земель поділяється на державну (зе-
мельну), окружну, повітову і міську (муніци-
пальну). Вся поліція землі підпорядкована 
міністерству внутрішніх справ, за винятком 
міської поліції, яка перебуває у віданні орга-
нів міського самоврядування і фінансується 
з міського бюджету. Основними завданнями 
поліції землі є запобігання злочинам (у спів-
праці з Федеральною кримінальною поліці-
єю) і забезпечення безпеки дорожнього руху. 
До обов’язків також належать підтримка вну-
трішнього порядку під час багатолюдних де-
монстрацій, дії під час стихійного лиха, без-
ладу, а також захист свободи і демократії на 
феде ральному і земельному рівнях [11, c.155].

Висновок. Отже, аналіз організації та 
функціонування правоохоронних органів 
ФРН свідчить про те, що у даній країні поряд 
із федеральним важлива роль належить регіо-
нальним механізмам управлінням правоохо-
ронними органами, тобто поєднаний центра-
лізований і децентралізований підходи, який 
прийнято йменувати комбінованим. Це, від-
повідно, відображається й на таких управлін-
ських аспектах, як координація і взаємодія, 
тобто на регіональному рівні першочергову 
роль у забезпеченні взаємодії і координації 
правоохоронних органів відіграють саме міс-
цеві органи влади як державні, так і муніци-
пальні, втім в якості головного координато-
ра, як правило, виступають саме ті суб`єкти, 
які є представниками держави, а не громади. 
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Також слід відмітити в якості цікавої особли-
вості правоохоронної системи ФРН те, що у 
сфері протидії злочинності основний обсяг 
завдань і функцій як координаційного центру 
виконує не прокурор, а кримінальна поліція, 
на загальнодержавному рівні федеральна, а 
на регіональному – ві дповідні відділи поліції 
земель. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДОБРОЧЕСНОСТІ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ

В статье автором проведен анализ административно-правового обеспечения института до-
бропорядочности в органах прокуратуры Украины и обоснована необходимость его реформирова-
ния. Автором предложено содержание термина «критерий добропорядности» как неотъемлемый 
элемент механизма обеспечения добропорядочности. По результатам исследования выявлены ос-
новные факторы, которые свидетельствуют о незавершенности административно-правового ре-
гулирования добродетели в законодательстве о прокуратуре Украины.

Ключевые слова: органы прокуратуры, добродетель, мониторинг образа жизни, критерии добро-
детели, тайная проверка на добродетель.

În acest articol, autorul analizează asigurarea administrativă și juridică a instituției de integritate  în cadrul 
autorităților de urmărire penală din Ucraina și susține necesitatea de a o reforma. Autorul a propus conținutul 
termenului "criteriu de integritate" ca element integrant al mecanismului de asigurare a devotamentului. 
Potrivit rezultatelor cercetării, sunt identifi cați principalii factori care indică incompletitudinea reglementării 
administrative și juridice a castității în legislația procuraturii din Ucraina.

Cuvinte cheie: organele de urmărire penală, castitate, monitorizarea stilului de viață, criterii de castitate, 
testare secretă la castitate.

In the article the author analyzes the administrative and legal provision of the institution of integrity in the 
prosecutor’s offi  ce of Ukraine and substantiates the necessity of its reformation. Th e author proposes the content 
of the term «criterion of integrity» as an integral element of the mechanism of ensuring integrity. According to 
the results of the study, the author reveales the main factors that indicate incompleteness of the administrative 
and legal regulation of integrity in the law of prosecutor’s activities of Ukraine.

Key words: prosecutor’s offi  ces, integrity, monitoring of lifestyle, criteria of integrity, secret verifi cation of 
integrity.

 Олександр Баганець - здобувач МАУП (м. Київ, Україна)

Постановка проблеми. Реформа органів 
прокуратури України продовжується і ціл-
ком очевидно неможливо стверджувати про 
її закінчення в силу необхідності оптимізації, 
удосконалення та переосмислення як базових 
засад інституційної діяльності у цілому, так 
і системи управління прокуратурою. З одно-
го боку, Законом України «Про прокуратуру» 

від 14.10.2014 № 1697-VII було суттєво зміне-
но правовий статус, функції і повноваження 
прокуратури України та здійснено чимало 
зусиль для приведення змін у відповідність із 
міжнародними стандартами та вимогами єв-
ропейської традиції публічного урядування. З 
іншого боку, норми зазначеного Закону стали 
лише частиною єдиної концепції антикоруп-
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ційної стратегії, яка запроваджує нову філо-
софію боротьби із корупцією. 

Розглядаючи новий підхід до реформу-
вання органів влади в кращих європейських 
стандартах, вітчизняний законодавець запо-
чаткував неіснуючу до цього часу нову ідею 
реформи самої публічної служби – систему 
доброчесності. Антикорупційною стратегією 
на 2014-2017 роки поставлено за мету ство-
рення доброчесної та професійної публічної 
служби відповідно до міжнародних стандар-
тів і кращого світового досвіду [5], яка по-
винна стати ефективним запобіжником ко-
рупційних проявів, низького фахового рівня 
публічно-владної діяльності та слугувала б 
додатковою гарантією незалежності публіч-
них осіб. 

Тому, з такої точки зору, реформування 
органів  прокуратури потрібно сприймати не 
тільки як ціль, а як, у тому числі, інструмент 
досягнення більш суспільно значущих соці-
ально-правових перетворень. Про наявність 
у статусі прокурора ознак доброчесності та 
добропорядності можемо стверджувати, ви-
ходячи із безпосередньо встановлених у по-
ложеннях Закону України «Про прокуратуру» 
обов’язків щорічного проходження перевірки 
прокурором на доброчесність (ч. 5 ст. 19). Ви-
сновок про очевидну незавершеність право-
вого регулювання забезпечення доброчеснос-
ті в законодавстві про прокуратуру випливає 
із відсутності системного уявлення про ін-
ститут доброчесності в органах прокуратури, 
його взаємозв’язку із національною системою 
доброчесності, порядком реалізації процедур 
перевірки на доброчесність, забезпечення 
безпеки прокурорів під час збору інформації 
про них. Тому правовий аналіз питання ад-
міністративного реформування органів про-
куратури в напрямку забезпечення доброчес-
ності прокуратури є важливим та доцільним 
предметом наукового пізнання не тільки в 
контексті удосконалення інституційних за-
сад функціонування органів прокуратури, а й 
системи запобігання корупції в державі.

Аналіз дослідження проблеми. З ураху-
ванням нещодавньої появи феномену добро-
чесності в публічно-правовій сфері, авторів, 
які присвячували час вивченню адміністра-

тивно-правового забезпечення доброчесності 
досить мало. Серед них: Т.Г. Семків, С.В. Глу-
щенко, В.І. Федорович, В.С. Ковальський,-
І. Бевзюк та ін. Проте доброчесність в органах 
прокуратури залишилася поза увагою вчених.

Мета дослідження полягає у правовому 
аналізі забезпечення доброчесності в органах 
прокуратури.

Виклад основного матеріалу. Онтологіч-
ні витоки категорії «доброчесність» криють-
ся глибоко в психологічному світі людини. За 
таким підходом доброчесність розглядають 
як феномен, властивість, якість, характерис-
тику особистості як соціальної істоти. Добро-
чесність – це поєднання слів «добро» і «чес-
ність»; доброчесність  – це бажання робити 
якісь вчинки на користь інших людей, задля 
суспільства. Доброчесною є людина, котра 
керується не своїми власними благами, виго-
дами, а підпорядковується гуманності, поряд-
ності, справедливості [1]. 

Доброчесність, тобто виконання публіч-
ним службовцем своєї роботи справедли-
во та чесно, вже закладено в ідею державної 
служби. Закономірним підтвердженням цьо-
го є зміст принципу доброчесності, який ви-
пливає із п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про 
державну службу» як спрямованість дій дер-
жавного службовця на захист публічних ін-
тересів та відмова державного службовця від 
превалювання приватного інтересу під ча с 
здійснення наданих йому повноважень [4]. 
Тоді закономірне питання – в чому надмірно 
висока актуальність та увага до урегулюван-
ня доброчесності в національній правовій 
системі України та в органах прокуратури 
зокрема? Відповідь насправді проста, хоча і 
багатогранна – низький рівень незалежності 
прокуратури, відсутність самомотивації до 
виконання своїх функцій добропорядно, без-
авторитетність проявів доброчесності в сус-
пільстві, втрата справедливості як цінності 
публічної служби загалом тощо.

Сутнісний зміст інституції доброчесності 
як якості публічно-владної діяльності про-
курорів проявляється у наступних аспектах: 
по-перше, доповнює комплекс принципів 
служби в органах прокуратури, а з урахуван-
ням особливо важливого статусу прокурора 
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– встановлює стандарт їх поведінки та спосо-
бу життя як засіб недопущення дискредитації 
прокуратури в суспільстві; по-друге, створює 
можливість моніторингу поведінки прокуро-
рів, незалежної їх перевірки на предмет прав-
дивості, антикорупційності, етичності.

Цікаво, що прокуратура України в націо-
нальній системі доброчесності не є єдиним ор-
ганом, стосовно якого встановлено обов’язок 
проведення перевірки доброчесності. Праців-
ники Національного антикорупційного бюро 
України та Державного бюро розслідувань та-
кож включені в коло осіб, стосовно яких може 
проводитись перевірка на доброчесність. У 
ст. 15 Закону України «Про Державне бюро 
розслідувань» зазначено, що при призначен-
ні на посаду у Державне бюро розслідувань 
особа повідомляється про можливість про-
ведення щодо неї перевірки на доброчесність 
та моніторингу способу життя. А у п. 3 ч. 2-
ст. 24 зазначеного Закону закріплено, що упо-
вноваженим суб’єктом на проведення такої пе-
ревірки є підрозділ внутрішнього контролю [3]. 
Аналогічно, положення міститься і в Законі 
України «Про Національне антикорупцій-
не бюро», ч. 2 ст. 17 якого говорить, що при 
призначенні на посаду у Національному бюро 
особа повідомляється про можливість прове-
дення щодо неї перевірки на доброчесність та 
моніторингу способу життя [7]. На відміну від 
відомчого регулювання в органах прокурату-
ри, у Положенні про Управління внутрішньо-
го контролю Національного антикорупційно-
го бюро України міститься чітке визначення 
терміну проведення перевірок на доброчес-
ність, мети, підстав таких перевірок та певної 
методики. Це дає підстави стверджувати про 
системність та завершеність інституції функ-
ціонування доброчесності в Національному 
антикорупційному бюро. 

Т. Семків підмічає, що, незважаючи на те, 
що доброчесність визнано одним із принци-
пів, з дотриманням якого здійснюється дер-
жавна служба, державні службовці позбавлені 
обов’язку проходження перевірки на добро-
чесність [10, с. 12]. Так, у Законі України «Про 
засади державної антикорупційної політики в 
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-
2017 роки» встановлено, що перевірки на до-

брочесність повинні проводитися стосовно 
всіх осіб, які реалізують функції публічної 
служби, з метою забезпечення професійної 
непідкупності, запобігання корупції серед 
публічних службовців, перевірки дотриман-
ня ними своїх посадових обов’язків, етичних 
стандартів поведінки, виявлення, оцінки та 
усунення чинників, що призводять до коруп-
ції. У той же час такі перевірки можуть мати 
характер провокації надання неправомірної 
вигоди, і тому не можуть бути підставою для 
початку кримінального провадження. З ме-
тою забезпечення дотримання прав людини у 
зв’язку з проведенням таких перевірок поря-
док їх проведення слід визначити законом [5].

Якщо звернути увагу на попередній Закон 
України «Про прокуратуру» від 05.11.1991-
№ 1789-XII, то на відміну від чинного, у ньому 
взагалі не існувало механізму доброчеснос-
ті у будь-яких проявах [8]. Такий підхід був 
притаманний для радянської етичної моделі 
системи прокуратури, де питання поведінки 
прокурора, як і суддів та інших державних 
службовців, не виокремлювалося і на ньому 
не акцентувалася увага у питаннях норматив-
ного регулювання. Існували лише деякі етич-
ні кодекси поведінки, які мали рекомендацій-
ний, а не нормативний характер.

Закон України «Про прокуратуру» 
від 14.10.2014, який прийнятий за зразком та 
вимогами європейських інституцій, спрямо-
ваний не тільки на обмеження дискреційних 
повноважень прокурора у сфері загального 
нагляду, а на запровадження положень, по-
кликаних підвищити професійність прокуро-
ра, його незалежність та гідне ставлення гро-
мадськості [2]. Доброчесність прокурора, що 
віддзеркалюється у його поведінці, способі 
життя, є складовою особистої професійності 
та професіоналізму органів прокуратури за-
галом.

Аналізуючи положення Закону України 
«Про прокуратуру», приходимо до думки, що 
феномен доброчесність доволі неоднознач-
ний, а норми, які регулюють забезпечення до-
брочесності, не дають можливості стверджу-
вати про системність та наявність конкрет-
ного механізму її забезпечення. Інтегровані 
в Закон зміни у питаннях доброчесності зро-
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блені з метою демонстрації виконання вимог 
ЄС.

У ч. 5 ст. 19 Закону України «Про проку-
ратуру» міститься чітке зобов’язання проку-
рора щодо щорічного проходження таємної 
перевірки на доброчесність. В абз. 2 ч. 5 ст. 19 
Закону вказується, що зазначена перевірка 
стосовно прокурорів Генеральної прокурату-
ри України, регіональних і місцевих прокура-
тур проводиться підрозділами внутрішньої 
безпеки в  порядку, затвердженому Генераль-
ним прокурором [9] – Наказ Генерального 
прокурора «Про затвердження Порядку про-
ведення таємної перевірки доброчесності 
прокурорів в органах прокуратури України» 
від 16.06.2016 № 205 [6]. 

Загалом феномен «таємна перевірка до-
брочесності» в національній правовій системі 
є новим, і цілком логічно було б спостерігати 
визначення його змісту в зазначеному вище 
Порядку. Натомість у Розділі ІІ Порядку про-
ведення таємної перевірки  доброчесності 
прокурорів в органах прокуратури України 
під назвою «Таємна перевірка доброчесності» 
міститься лише роз’яснення порядку та стро-
ків заповнення анкети доброчесності [6]. За 
результатами розгляду та перевірки відомос-
тей анкети у разі одержання інформації, яка 
може свідчити про недостовірність (у тому 
числі неповноту) тверджень, поданих про-
курором та стосується конкретного прокуро-
ра і містить фактичні дані, що можуть бути 
перевірені, підрозділ  внутрішньої безпеки у 
десятиденний строк з дати їх отримання по-
відомляє відповідного керівника прокурату-
ри про необхідність призначення службового 
розслідування з долученням отриманої ін-
формації [6]. 

Закон України «Про прокуратуру» не міс-
тить визначення терміну, змістовних ознак чи 
інших вказівок на засаду правової природи 
доброчесності, на підставі чого можна фор-
мувати політику процедур проведення такої 
перевірки у відомчому нормативно-право-
вому регулюванні. Також у положеннях За-
кону України «Про прокуратуру» та Порядку 
проведення таємної перевірки доброчесності 
прокурорів в органах прокуратури України 

відсутнє визначення мети, підстав такої пере-
вірки. 

На перший погляд здається, що термін 
«доброчесність» уже наведений у ст. 4 Зако-
ну України «Про державну службу», і немає 
необхідності розкривати його зміст у законо-
давстві про прокуратуру. Проте доцільність 
все ж існує, і вона обґрунтовується наступ-
ним:

по-перше, Закон України «Про державну 
службу» поширює свою дію виключено на 
державних службовців, прокурори прокура-
тури до яких не відносяться;

по-друге, Закон України «Про державну 
службу» взагалі не встановлює жодних про-
цедур проходження будь-яких перевірок на 
доброчесність, а визначає лише «доброчес-
ність» як матеріальну норму-принцип, яку 
цілком можливо асоціювати з іншими етич-
ними нормами поведінки державного служ-
бовця, і при цьому потрібно погодитися, що 
встановити різницю досить складно;

по-третє, аналогічне відомче регулювання 
питань перевірок на доброчесність містить 
чітке розмежування аналізу доброчесності та 
моніторингу способу життя, чого не можна 
сказати про регулювання в органах прокура-
тури;

по-четверте, процедури таємної перевір-
ки на доброчесність, що визначені у спеціаль-
ному відомчому нормативному акті – Наказі 
Генерального прокурора «Про затвердження 
Порядку проведення таємної перевірки до-
брочесності прокурорів в органах прокура-
тури України» від 16.06.2016 № 205, у зв’язку 
із відсутністю базових засад у Законі України 
«Про прокуратуру», можуть не містити жод-
них обмежень щодо обсягів та предмету пере-
вірки прокурорів. Таким чином констатується 
наявність ризику надмірного впливу чи без-
посереднього тиску на незалежність прокуро-
ра в системі органів прокуратури. До того ж, 
у п. 15 Порядку проведення таємної перевірки 
доброчесності прокурорів  в органах прокура-
тури України від 16.06.2016 № 205 вказано, що 
якщо за наслідками службового розслідуван-
ня, призначеного під час таємної перевірки 
доброчесності, встановлено вчинення про-
курором дисциплінарного проступку, - він 
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притягається до відповідальності відповідно 
до вимог законів [6]. Між іншим, такий вид 
дисциплінарного стягнення як звільнення 
охоплюється видами дисциплінарної відповідаль-
ності, що прямо зазначено у п. 3 ч. 1 ст. 49 Закону 
України «Про прокуратуру». Отже, робимо 
висновок про те, що норми у процедурах за-
безпечення доброчесності переплітаються із 
нормами трудової дисципліни.

Акцентується увага, що відсутність до-
статнього регулювання інституції доброчес-
ності в Законі України «Про прокуратуру» 
прямо не відповідає положенням про забез-
печення гарантій прав службовців, які визна-
чені в Законі України «Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні (Антико-
рупційна стратегія) на 2014-2017 роки». Так, 
як випливає із ст. 32 Закону України «Про 
прокуратуру» громадські організації та фі-
зичні особи можуть подавати до Кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії прокурорів ін-
формацію щодо доброчесності кандидатів на 
посаду прокурора протягом одного місяця з 
дня офіційного оприлюднення списку кан-
дидатів, які успішно склали кваліфікаційний 
іспит [6]. Цікаво, що зміст зазначеного поло-
ження безпосередньо належить до норм, які 
регламентують не дисципліну, а спеціальну 
перевірку суб’єктом уповноваженим на роз-
гляд такої інформації виступає вже не підроз-
діл внутрішньої безпеки прокуратури, а Ква-
ліфікаційно-дисциплінарна комісія проку-
рорів, яка за результатами розгляду може не 
допустити кандидата до проходження спеці-
альної підготовки. Тобто у першому випадку 
доброчесність є предметом дисциплінарного 
регулювання, а в другому – процедурою спеці-
альної перевірки, що в черговий раз свідчить 
про відсутність системності. До того ж, факт 
наявності двох суб’єктів, уповноважених на 
перевірку, може мати результатом неоднако-
ве тлумачення змісту доброчесності, обсягів 
перевірки та, відповідно, негативно впливати 
на стан правової захищеності та незалежності 
прокурорів.

Висновки. Отже, доброчесність прокуро-
ра – це морально-психологічна, культурно-
етична компонента поведінки та стилю життя 
особи, яка претендує на посаду прокурора, 

або вже її обіймає, що застосовується для ре-
альної або потенційної перевірки на предмет 
чесності, гідності, тактовності, справедливос-
ті, професійності виконання завдань та функ-
цій прокуратури, в тому числі недопущення 
корупційних проявів та зниження авторитету 
та репутації системи прокуратури.

Незавершеність адміністративно-право-
вого регулювання доброчесності в законо-
давстві про прокуратуру випливає із від-
сутності системного уявлення про інститут 
доброчесності в органах прокуратури, його 
взаємозв’язку із національною системою до-
брочесності; відсутності правової комунікації 
закону та відомчого регулювання порядку ре-
алізації процедур перевірки на доброчесність; 
відсутності правових гарантій безпеки про-
курорів під час збору інформації про них на 
етапі подання відомостей як кандидата на по-
саду; відсутності в Законі України «Про про-
куратуру» визначення терміну, змістовних 
ознак чи інших вказівок на засаду правової 
природи доброчесності; відсутності розме-
жування процедур перевірки на доброчес-
ність та моніторингу способу життя; невідпо-
відності положень Закону України «Про про-
куратуру» положенням Закону України «Про 
засади державної антикорупційної політики в 
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-
2017 роки в аспекті забезпечення гарантій 
прав осіб, стосовно яких проводиться пере-
вірка на доброчесність.
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ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

В статье приведено теоретическое обоснование информационного обеспечения направлений 
работы прокурора органов прокуратуры Украины путем определения правовой природы, роли, ис-
точников получения информации в процессуальной и управленческой деятельности прокурора, а 
также особенностей влияния объектов информационных отношений на результаты прокурорской 
деятельности. Среди прочего, выделены факторы влияния информационных процессов, информа-
ционных технологий и динамики производства, обмена информации на функциональную деятель-
ность прокурора как публичного лица в информационно-правовом государстве. В выводах автором 
внесены предложения по совершенствованию порядка обращения с «прокурорской» информацией в 
законодательстве о системе прокурорской деятельности.

Ключевые слова: органы прокуратуры, информационное право, «прокурорская» информация, ин-
формационная деятельность, служебная информация, профессиональная информация.

Articolul oferă o justifi care teoretică a suportului informațional pentru domeniile de activitate ale 
procurorului a organelor procuraturii din Ucraina prin stabilirea naturii juridice, a rolului, a surselor de 
primire a informației în activitățile procedurale și manageriale ale procurorului, precum și a particularităților 
infl uenței obiectelor de relații informaționale asupra rezultatelor activităților organelor de urmărire penală. 
Printre altele, sunt evidențiați factorii de infl uență ai proceselor de informare, tehnologiile informaționale 
și dinamica producerii, schimbul de informații privind activitățile funcționale ale procurorului ca persoană 
publică într-un stat de drept informațional. În concluzii, autorul a introdus propuneri de îmbunătățire a 
procedurii de tratare a informațiilor "de procuror" în legislația privind sistemul activității procurorilor.

Cuvinte cheie:  organele de urmărire penală, drept de informare, informații "a procurorilor", activități de 
informare, informații de serviciu, informații profesionale.

In the article is provided the theoretical substantiation of the information provision of the prosecutor’s 
offi  ces of Ukraine by defi ning the legal nature, role and sources of information in the procedural and managerial 
activities. Among other things, the author defi nes an infl uence of information processes, information technologies 
and information exchange to the prosecutor activity, as a public person, in the information-legal state. In the 
conclusions the author provides suggestions for improving prosecutor’s law in the information sphere.

Key words: prosecutor’s offi  ce, information law, prosecution’s information, information activity, offi  cial 
information, professional information.

 Сергій Гайдай - здобувач МАУП (м. Київ, Україна)

Обґрунтування проблеми. За допомогою 
глибокого аналізу прокурором власної діяль-
ності та її результатів можливо отримати на 
цій підставі нової інформації – узагальненого 

інформаційного продукту, який уже буде ви-
користаний при прийнятті наступних управ-
лінських рішень і забезпечення їх реалізації.-
А тому для ефективної інформаційної та ін-
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формаційно-аналітичної діяльності в органах 
прокуратури необхідно з’ясувати правові за-
сади феномену інформації, її сутності, зміс-
ту, видів, правового статусу тощо. Перехід на 
електронний документообіг, розширення тех-
нологій обробки та аналізу інформації, її авто-
матична фрагментація вимагає від прокурора 
освоєння нових навиків інформаційно-аналі-
тичної діяльності. Саме вона є важливою скла-
довою організації роботи прокурора. Тому на-
явність якісної інформації є лише першим кро-
ком до ефективних результатів інформаційної 
діяльності в органах прокуратури.

Аналіз дослідження проблеми. Автора-
ми, які досліджували інформаційну діяльність 
в органах прокуратури, є: О.М. Костенко,-
В.В. Лушер, А.М. Куліш, О.В. Олійник та ін. 
Вчені зробили свій вклад у розробку зазна-
ченого питання в інформаційно-правовій 
площині, але сфера інформаційно-правового 
забезпечення напрямків та функцій органів 
прокуратури залишилась без належної уваги. 
З метою виявлення проблем та шляхів їх по-
долання в напрямку реалізації повноважень 
по роботі із інформацією необхідно провести 
окреме дослідження правової природи, стату-
су, джерел отримання та використання про-
курорської інформації в органах прокуратури. 

Виклад основного матеріалу. Вплив ін-
форматизаційних процесів у суспільстві не 
може пройти відокремлено від реалізації 
функцій та завдань держави, які безпосеред-
ньо реалізують органи влади. При цьому квін-
тесенція публічної інформаційної діяльності 
зміщується від демонстрації кількісних показ-
ників до виробництва якісного інформаційно-
го продукту.

Органи прокуратури не стали винятком 
від впливу нових стандартів інформаційної 
політики. З кожним днем масиви відомостей 
та даних, які циркулюють в органах прокура-
тури, збільшуються, розширюється перелік 
джерел та каналів походження інформації, а 
результати інформаційної діяльності все час-
тіше потрапляють в поле зору інституцій гро-
мадського суспільства. Прокурори все частіше 
реалізують потенціал інформаційної взаємодії 
та комунікації із медіа, окремими особами як 
у рамках кримінального процесу і щодо його 

питань, так і поза ним, включаючи напрямок 
боротьби із корупцією, проведенням роботи 
по обізнаності населення.

Так, за офіційними даними Генеральної про-
куратури України, у період першого півріччя 
2018 року зросла кількість скерованих до держав-
них органів влади інформації про стан законнос-
ті та протидію злочинності (з 1 371 до 1 441, або 
+5,1%). Також збільшилась кількість здійснених 
виступів у електронних ЗМІ до 5 864, що переви-
щило на 17,9% за перше півріччя 2017 року. Май-
же у половині випадків за січень-червень 2018 
року інформація про результати прокурорської 
діяльності оприлюднювалася у мережі Інтернет 
(18 093 виступів), що на 55,2% більше у порів-
нянні із першим півріччям 2017 року. Зазначені 
дані статистики підтверджують важливість ролі 
інформації в інституційній та функціональній 
діяльності прокурора, виходячи із високої дина-
міки інформаційно-обмінних процесів.

Не секрет, що на теренах науки інформа-
ційного права, увага до інформації прикована 
особливим чином, оскільки саме інформація 
становить квінтесенцію інформаційного пра-
ва, яке покликане врегульовувати суспільні 
відносини між людьми.

Виконання повноважень в органах про-
куратури цілком неможливе без феномену ін-
формації. Обмін даними, створення певних до-
кументів, які відтворюють та зберігають певні 
відомості, отримання та опрацювання інфор-
мації, її знищення чи відновлення або вчинен-
ня інших дій із даними по великому рахунку є 
об’єктом інформаційної діяльності прокурора, 
а тому він є повноцінним учасником інформа-
ційних правовідносинах у всіх його проявах. 
Не буде хибним також твердження про те, що 
інформація є ключовим засобом процесуаль-
ної, управлінської діяльності прокурора. Ін-
формаційний статус прокурора корелюється, 
у першу чергу, із тією інформації, з якою пра-
цює прокурор, а вже методи інформаційної ді-
яльності обираються, виходячи із правового 
режиму даних. 

Закон України «Про прокуратуру» в аспек-
ті ознак інформації, як об’єкта інформаційної 
діяльності прокуратури, встановлює наступне: 

по-перше, основу засади прозорості стано-
вить вільний доступ до інформації довідково-
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го характеру, наданням інформації на звернен-
ня фізичних осіб (п. 9 ч. 1 ст. 3 Закону);

по-друге, форми оприлюднення інформації 
про діяльність прокуратури: загальнодержавні 
та місцеві друковані засоби масової інформа-
ції, офіційні веб-сайти органів прокуратури-
(ч. 4 ст. 6 Закону);

по-третє, відкритість та публічність інфор-
мації в цілях проведення конкурсних проце-
дур на посаду прокурора (ст. 8 Закону), а саме, 
наприклад, загальнодоступність інформації 
про результати кваліфікаційного іспиту та міс-
це кандидата на посаду прокурора;

по-четверте, повноваження прокурорів, 
які обіймають адміністративні посади, щодо 
організації інформаційно-аналітичного забез-
печення, ведення статистики та аналізу проку-
рорами нижчого рівня (п. 8 ч. 8 ст. 8-1, п. 9 ч. 1 
ст. 11, п. 42 ч. 1 ст. 13 Закону);

по-п’яте, можливість отримання прокуро-
рами інформації, яка належить до відання ін-
ших суб’єктів владних повноважень, для цілей 
здійснення представництва інтересів держави 
у суді (ч. 4 ст. 23 Закону);

по-шосте, можливість прокурора отри-
мувати інформацію, яка містить відомості та 
дані про умови тримання суб’єктів у місцях 
обмеження, позбавлення волі та поводження з 
ними (п. 2 ч. 1 ст. 26 Закону) в рамках реалізації 
повноважень із захисту прав;

по-сьоме, особливий вид інформації – «ін-
формацію щодо доброчесності» кандидатів 
на посаду прокурора» (ч. 5 ст. 32 Закону), яка 
може подаватися громадськими організаціями 
та фізичними особами до Кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії прокурорів;

по-восьме, особливості збору та обробки 
інформації про дисциплінарні правопорушен-
ня прокурорів (ст. 46 Закону);

по-дев’яте, особливості публікації інфор-
мації про міжвідомчі міжнародні договори 
України, укладені Генеральною прокуратурою 
України в інформаційному бюлетені «Офіцій-
ний вісник України» (ч.3 ст. 94 Закону) [8].

Таким чином, можна стверджувати про 
поверхневість ролі «інформації» як самостій-
ної категорії інформаційного права в чинному 
Законі України «Про прокуратуру». З іншого 
боку, це цілком зрозуміло, оскільки законодав-

ство з питань прокурорської діяльності не є ін-
формаційно-правовим. Регулювання інформа-
ційної складової в діяльності органів прокуро-
ри є лише частиною загальних положень про 
систему прокуратури в Законі України «Про 
прокуратури» і використовується для допо-
внення змісту засад функціональної діяльності 
в тих обсягах, які необхідні.

Окремі аспекти роботи із різними типа-
ми та видами інформації визначені в тих по-
ложеннях Закону, де зазначаються повнова-
ження прокурорів. Зокрема, прокурори, які 
обіймають адміністративні посади в органах 
прокуратури, організовують інформаційно-
аналітичне забезпечення та контролюють здій-
снення статистичної та звітної діяльності про-
курора. Разом з цим, У нормах Закону чомусь 
відсутні положення про інформаційно-ана-
літичну діяльність самих прокурорів. Зверта-
ється також увага на підвищення регуляторної 
ролі інформації у функціонуванні органів про-
куратури загалом, а саме при реалізації заса-
ди прозорості та випливаючих із неї форм, що 
стосується відомостей про конкурсні процеду-
ри, дисциплінарні провадження в органах про-
куратури та ін.

Схоже нормативне регулювання правової 
природи інформації, її статусу та використан-
ня в цілях правоохорони можна відшукати у 
спеціалізованих законодавчих актах з питань 
регулювання діяльності Національної поліції 
України, Національного антикорупційного 
бюро України, судів, Служби безпеки Укра-
їни. Наприклад, спільною ознакою для всіх 
є обов’язок поширення інформації про ді-
яльність правоохоронних та судових органів 
громадському суспільства, окрім публікації відо-
мостей із обмеженим доступом. Проте, п. 4 ст. 9 
Закону України «Про Національну поліцію» 
передбачено, що поліція може оприлюднювати 
(поширювати) також інформацію з обмеже-
ним доступом, але лише у випадках та в поряд-
ку, визначених законом [7]. 

На відміну від нормативно-правових актів 
у сфері прокуратури, У спеціалізованих зако-
нах , які регламентують діяльність інших пра-
воохоронних органах, особлива увага приді-
ляється інформаційно-аналітичній діяльності, 
а також роботі щодо збору, обміну інформації, 
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яка становить інтерес У процесі розслідування 
злочинів, правопорушень. Для таких цілей За-
конами України «Про Національну поліцію», 
«Про Службу безпеки України», «Про Націо-
нальне антикорупційне бюро України» перед-
бачено повноваження із прямого доступу до 
інформації із інших органів влади (п. 3. ч. 1 
ст. 17 Закону України «Про Національне анти-
корупційне бюро України»), створення та ад-
міністрування відомчих реєстрів та баз даних 
(ст. 25 Закону України «Про Національну полі-
цію»; п. 12 ст. 25 Закону України «Про Службу 
безпеки України») [7; 9; 6]. 

З точки зору інформаційного процесу, слід 
зазначити, що прокурор також вступає в ро-
боту із інформацією, яка отримана аналітич-
ним чи інших шляхом з метою перевірки дже-
рел законності її збору, і, таким чином, можна 
стверджувати, що він реалізує свою функцію 
процесуального нагляду в кримінальному про-
цесі через окремий вид творчої, узагальнюючої 
інформаційної діяльності. Наприклад, п. 2. ч. 2 
ст. 36 Кримінального процесуального кодексу 
України закріплено за прокурором право по-
вного доступу до інформації з матеріалів, до-
кументів та інших відомостей, що стосуються 
досудового розслідування [4] з метою їх пере-
вірки та недопущення порушення прав осіб-
учасників кримінального процесу.

Підвищені гарантії інформаційної безпеки 
суддів, на відміну від прокурорів та працівни-
ків інших правоохоронних органів, встановле-
но нормами Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів». Зокрема, у ч.3 ст. 6 Закону вста-
новлено заборону та відповідальність щодо 
збирання, зберігання, використання і поши-
рення інформації усно, письмово  або в інший 
спосіб про суддів та їх діяльність з метою дис-
кредитації суду або впливу на безсторонність 
суду, заклики до невиконання судових рішень 
[10].

Концентруючись на місії органів прокура-
тури в правовій державі, слід відмітити її со-
ціальну роль як носія інформації та об’єкта ін-
формаційного впливу. Наприклад, Н. Мауляк 
та Г. Мамедов міркують, що вид діяльності про-
курора обумовлюється не тільки його прями-
ми завданнями, які визначені в законодавстві, 
а й соціальним призначенням прокуратури, 

що характеризується визначеним спеціальним 
предметом відання, формами, методами й пра-
вовими засобами реалізації правоохоронної ді-
яльності, спрямованістю на розв’язання відпо-
відних завдань і здійснюється у межах властивої 
йому компетенції [5, с. 18]. Тому відповідь на 
питання про соціальне призначення проку-
рора як суб’єкта інформаційного права буде 
закономірним продовженням особливостей 
його інформаційної діяльності та ознаменува-
тиметься, у першу чергу, захистом інформацій-
них прав та свобод осіб, публічного інформа-
ційного інтересу держави, дотриманням меж 
потенційних обмежень інформац ійних свобод 
громадян при здійсненні щодо них заходів 
кримінального процесуального характеру.

Загальними джерелами отримання інфор-
мації для цілей виконання прокурором своїх 
повноважень є: 

- інформація, що надходить до прокура-
тури від органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування і державного нагляду 
(контролю); 

- матеріали кримінальних проваджень, 
справ про адміністративні, у тому числі коруп-
ційні правопорушення; 

- публікації у ЗМІ, у тому числі мережі Ін-
тернет; 

- документи, розміщені у Єдиному держав-
ному реєстрі судових рішень;

- матеріали правоохоронних органів пере-
дані до прокуратури в поряду кримінального 
процесу; 

- письмові пояснення, заяви, звернення фі-
зичних і юридичних осіб, депутатів усіх рівнів, 
громадських об’єднань та організацій; інші 
джерела [1, с. 13].

Серед іншого прокурор може працювати 
із внутрішніми відомостями (тобто інформа-
цією, отриманою в межах відомчої системи 
інформаційного забезпечення прокуратури 
самостійно) та зовнішніми ( даними, які пере-
даються іншими позавідомчими постачальни-
ками інформації: громадяни, об’єднання, орга-
ни влади, правоохоронні органи ЗМІ тощо).

Електронна інформація, що міститься в 
глобальній мережі Інтернет є досить потуж-
ним джерелом відомостей, яку прокурор може 
використовувати для кожного функціональ-
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ного напрямку. Наприклад, відомості із офі-
ційних веб-сайтів органів державної влади 
містять нормативно-правове регулювання ві-
домчої діяльності, наприклад, рішення, розпо-
рядження, інші управлінські акти, в яких про-
курори можуть відшукати підстави для вжит-
тя заходів щодо представництва. 

Окремим видом інформації, з якою що-
денно здійснює свою діяльність прокурор, є 
службова. Слід погодитися із О.М. Костенко з 
того приводу, що інформація, яка випливає із 
службової діяльності в органах прокуратури, 
належить до службової таємниці [2] і її необ-
хідно виокремити в окремий самостійний вид 
інформаційної діяльності прокурора. 

Загалом, предметом службової інформа-
ційної діяльності є внутрівідомчі та зовнішні 
дані. Останні черпають зміст взаємодії про-
курорів із іншими органами державної влади. 
Доцільність віднесення такої інформації до об-
меженої у доступі полягає у шкідливому впли-
ву від її розголошення на системність, органі-
заційність, стабільність та мобільність діяль-
ності системи прокуратури загалом. Службова 
інформація, як правило, не належить до про-
цесуальної, але забезпечує ефективність вико-
нання прокурором його основних функцій. 

Практика охорони службової таємниці 
в органах прокуратури (як і загалом в інших 
органах влади) передбачає застосування до 
офіційних носіїв такої інформації грифу «Для 
службового користування». 

Не можливо не відмітити той факт, що до-
сить часто вітчизняними вченими-правника-
ми допускаються певні неоднозначні підходи у 
розумінні всіх видів інформації з обмеженим 
доступом. Питання в тотожності чи відмін-
ності виникає і щодо інформації, яка стано-
вить професійну та службову таємницю. Як 
самостійний вид таємниці – професійна, на 
думку О.В.  Костенко, має бути у роботі про-
курорів у «напрямку адекватного рівня за-
хисту інформації з обмеженим доступом [3, 
с. 12]». Серед іншого, у своєму дослідженні 
О.В. Костенко виокремлює ознаки інформації, 
що містять професій ну таємницю в органах 
прокуратури: можливість належати особі, яка 
її набула у зв’язку із виконанням своїх профе-
сійних обов’язків, заборона розповсюдження 

зазначеної інформації встановлена законом чи 
іншим нормативним актом; не є загальнодос-
тупною; заходи обмеження доступу до таких 
відомостей застосовуються особою, якій вони 
бути довірені [3, с. 12]. Але, на наш погляд, за-
значені ознаки не зовсім ідентифікують саме 
професійну таємницю, оскільки більшість із їх 
цілком властива і службовій таємниці. На дум-
ку О. Смоляк, який, не вдаючись у дискусію на-
вколо цього питання, приходить до висновку, 
що розмежувати існуючі види таємниць мож-
на залежно від того, чи вживає заходів до охо-
рони її конфіденційності сам власник інфор-
мації, або в силу закону відбувається захист 
цінних відомостей, що не належать власнику 
інформації [11, с.213]. 

У зв’язку із вищезазначеним, об’єктивно 
потрібно погодитись із тим, що професійна 
таємниця про діяльність прокурора у її кла-
сичному нормативному розумінні не існує і не 
потребує додаткового впровадження як окре-
мого виду інформації з обмеженим доступом у 
силу наступного: по-перше, оскільки прокурор 
є публічною особою, його діяльність за загаль-
ним правилом є відкритою, а доцільність від-
несення окремої інформації до відомостей із 
обмеженим доступом (якими є службова, кон-
фіденційна та таємна інформація) потребує 
достатніх аргументованих підстав, які необхід-
ні в демократичному суспільстві для досягнен-
ня цілей прокуратури; по-друге, професійна 
таємниця не являється окремим видом охоро-
нюваної інформації в нормативно-правовому 
регулюванні органів прокуратури; по-третє, 
необхідній обсяг інформації, яка випливає із 
професійної таємниці, на наш погляд, перед-
бачено охороною грифом «Для службового ко-
ристування».

Разом з цим необхідно відмітити, що в ор-
ганах прокуратури сформувалася особлива 
унікальна інформація, що розкриває методи та 
способи ефективної процесуальної, управлін-
ської діяльності. Такі відомості накоплювали-
ся роками, досвідом та щоденним виконанням 
професійних обов’язків. Більше того, в рамках 
кримінальної процесуальної діяльності про-
фесійні прокурорські знання є предметом 
особливого вивчення стороною захисту. Так-
тичні прийоми при реалізації представництва, 
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різноманітні оперативні комбінації взаємодії 
із правоохоронними органами, стратегії під-
тримки державного обвинувачення – це осо-
бливого роду інформація, яка трансформува-
лася в окремий сегмент знань. Основна від-
мінність зазначеної інформації від службової 
таємниці це те, що вона, як правило, не міс-
титься в службових документах, рішеннях, на 
які можна застосувати гриф конфіденційності. 
Прокурор є носієм такої інформації поза про-
фесійною діяльністю в органах прокуратури 
навіть після звільнення з органів, а її розголо-
шення може завдати суттєвої шкоди ефектив-
ній системі публічного обвинувачення та про-
цесуальної доказової діяльності. Відповідь на 
питання доцільності охорони та збереження у 
таємниці таких відомостей однозначна - так. 
Проте зазначена інформації не може являтися 
самостійним предметом та видом інформації 
з обмеженим доступом. Виходячи із усталеної 
практики регулювання подібного роду відно-
син, найбільш доцільним виглядає її віднесен-
ня до сфери професійної етики та поведінки 
працівників прокуратури. 

З урахуванням відсутності зазначених ре-
гуляторних норм у чинному Кодексі профе-
сійної етики та поведінки працівників проку-
ратури, затвердженого Наказом Генерального 
прокурора України від 28 листопада 2012 року 
№ 123, рекомендується доповнити статтю 14 
зазначеного Наказу нормами, які передбачали 
б обмеження в поширенні такої інформації для 
загалу.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ 
ЕКСПЕРТИЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ 

СУДОЧИНСТВІ

В статье проанализированы проблемы правового регулирования процедуры проведения экспер-
тиз в административном судопроизводстве Украины. Отмечена необходимость совершенствова-
ния действующего законодательства по вопросам проведения независимой экспертизы. В процессе 
исследования был применен широкий арсенал научных методов исследования, что позволило вы-
явить современные проблемы назначения и проведения независимых судебных экспертиз. Сформу-
лированы классификации возможных нарушений во время проведения экспертизы в процессе адми-
нистративного судопроизводства, а также предложен ряд предупредительных мер по недопущению 
нарушения действующего законодательства при проведении экспертиз. Сформулировано ряд пред-
ложений относительно усовершенствования методик предупреждения нарушений при проведении 
экспертиз в административном судопроизводстве.

Ключевые слова: экспертиза, принципы права, административное судопроизводство, пред-
упреждение нарушения законодательства, процедуры проведения экспертизы, судебная экспертиза.

Articolul analizează problemele reglementării legale a procedurii de executare a expertizelor în cadrul 
procedurilor administrative ale Ucrainei. A remarcat necesitatea de a îmbunătăți legislația actuală cu privire la 
aspectele legate de expertiza independentă. În procesul de cercetare, a fost aplicat un vast arsenal de metode de 
cercetare științifi că, ceea ce a permis identifi carea problemelor actuale ale numirii și desfășurării examinărilor 
medico-legale independente. Este formulată clasifi carea posibilelor încălcări în cursul examinării în cadrul 
procedurilor administrative și sunt propuse o serie de măsuri preventive pentru a preveni încălcarea legislației 
actuale în timpul efectuării expertizei. Au fost formulate un șir de propuneri privind îmbunătățirea metodelor 
de prevenire a încălcărilor în cursul examinării în cadrul procedurilor de expertiză judiciare administrative.

Cuvinte cheie: expertiză, principii de drept, producerea juridică administrativă, prevenirea încălcării legii, 
proceduri de desfășurare a expertizei, expertiza judiciară.

Th e article analyzes the problems of legal regulation of the procedure of conducting expert assessments 
in the administrative proceedings of Ukraine. Th e necessity to improve the current legislation on the issues of 
independent examination is noted. In the course of the research, a wide arsenal of scientifi c research methods 
was used, which revealed the current problems of appointing and conducting independent judicial exams. 
Classifi cations of possible violations during the examination in the course of administrative proceedings are 
formulated, as well as a number of preventive measures to prevent violation of the current legislation during 
expert examination. A number of proposals have been formulated to improve the methods of preventing 
violations during expert examination in administrative proceedings.

Key words: expertise, principles of law, administrative proceedings, prevention of violations of the law, 
examination procedures, forensic examination.

 Романюк Мирослав Васильович - юрист, експерт-оцінювач, директор 
ПП Консалтингова Група «АРГО-ЕКСПЕРТ», аспірант МАУП  (Київ, Україна)

УДК 342.922



67

Романюк Мирослав Васильович
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

№ 4, 2018

Актуальність теми. Одним із головних 
засобів встановлення справедливості під час 
судового розгляду справи завжди була і за-
лишається можливість перевірки на предмет 
істинності наданих доказів, у тому числі й по-
казів осіб. В адміністративному судочинстві 
однією з таких можливостей є проведення 
судової експертизи, яка дає змогу перевірки 
показів осіб, та інших доказів на предмет їх 
правдивості, істинності. Відповідно, прове-
дення такої перевірки вимагає від виконавця 
(експерта) спеціальних науково-технічних 
знань, володіння методологічним інстру-
ментарієм та іншої професійної компетенції, 
чим і ускладнює реалізацію даної процедури. 
Окрім того, вагомим фактором додається ще 
й корупційна складова (лобіювання інтересів, 
затягування слідства, призначення великої 
кількості різноманітних експертиз, навмисне 
ненадання доказів у суді та ін.), яка, незважа-
ючи на значні зусилля влади, європейського 
співтовариства, громадянської спільноти та 
міжнародних організацій, все ж таки залиша-
ється не подоланою в Україні. 

Тривалий час в Україні основна кількість 
проведення судових експертиз припадала 
на державні судово-експертні установи Мі-
ністерства юстиції України, Міністерства 
внутрішніх справ та Міністерства охорони 
здоров’я тощо. Однак останнім часом роз-
вивається професійна діяльність експертів, 
що не є працівниками державних експерт-
них установ, а є приватними компаніями, які 
об’єднали в собі експертів та фахівців з відпо-
відних галузей знань. 

У той же час, недосконалість процедур 
проведення судових експертиз в Україні яв-
ляє собою перешкоду не лише для розширен-
ня процесів інтеграції до розвиненої світової 
спільноти, а й до встановлення справедливос-
ті в системі адміністративного судочинства в 
цілому. Такі негативні процеси можливо усу-
нути шляхом прийняття Закон України «Про 
судово-експертну діяльність в Україні», у яко-
му закріпити основні положення проведен-
ня експертиз. Такий крок по-перше, удоско-
налить хід судової реформи, що забезпечить 
встановлення істини по справі, по-друге, роз-
ширення кола суб’єктів проведення експерти-

зи певним чином забезпечить потреби люди-
ни у захисті своїх прав і свобод у суді. 

Правовою основою проведення судової 
експертизи є: Закон України «Про судову 
експертизу» [1], Наказ Міністерства юстиції 
України «Про затвердження Інструкції про 
призначення та проведення судових експер-
тиз та Науково-методичних рекомендацій з 
питань підготовки та призначення судових 
експертиз» [2], Наказ Міністерства юстиції 
України «Про затвердження Інструкції про 
особливості здійснення судово-експертної ді-
яльності атестованими судовими експертами, 
що не працюють у державних спеціалізованих 
експертних установах» [3] та інші нормативні 
документи, які стосуються проведення судо-
вих експертиз. Але, незважаючи на державне 
врегулювання процесу проведення експертиз, 
широке наукове розповсюдження необхіднос-
ті проведення експертизи вимагає звернути 
увагу на те, що рівень компетенції експертів 
не завжди відповідає належному. Такий нега-
тивний фактор становить процес встановлен-
ня справедливості під час судового розгляду 
справи під загрозу. Так, в епоху інформацій-
них перетворень, кожна дрібниця будь-якої 
справи може змінити її хід, що безумовно 
висуває нові, більш жорсткі вимоги до судо-
вого експерта, компетенція якого має бути 
беззаперечною по відношенню до сфери його 
діяльності (технічної сфери, мистецтва, окре-
мого ремесла та ін.). Загалом, з такою думкою 
погоджуються, якщо не усі, то переважна біль-
шість учених. Наприклад, Н. В. Шахман наго-
лошує на реформації процедури проведення 
адміністративного судочинства, де основну 
роль має відігравати експертна мережа фахів-
ців різних галузей. Дослідник вказує на необ-
хідність збільшення кількості експертів окре-
мих галузей та зменшення адміністративно-
го-управлінського складу судових органів [4, 
c. 77-79]. Хоча є й думки щодо вдосконалення 
організаційно – адміністративного аспекту 
судово-експертної діяльності. О. Кравченко у 
своїх працях звертає увагу саме на цю пробле-
му. Вчений не лише фрагментарно торкається 
даної теми, а й саме акцентує увагу на вдо-
сконаленні організаційної складової судової 
системи [5].
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Незважаючи на деякі розбіжності щодо 
питань вдосконалення експертних процедур 
в адміністративному судочинстві, загальна 
думка науковців зводиться до того, що покра-
щення судово-експертної системи має почи-
натися саме з експертів та причин призначен-
ня судової експертизи. 

Призначення експертизи у адміністратив-
ному судочинстві регламентовано ст. 81 КАС, 
де встановлено причини, порядок призна-
чення та обставини, при яких призначається 
судова експертиза. Перед призначенням екс-
перта, відповідно до ст. 207 КАС [6], експерту 
роз’яснюють його права та обов’язки, а також 
відповідальність за неправомірні дії. Експерт 
має проголосити присягу. Відповідно до ст. 251 
КУпАП висновок експерта є джерелом доказів 
[7]. З цього приводу О. Гладун виділяє відсут-
ність нормативного врегулювання процедури 
збору доказів, критеріїв визначення належнос-
ті та ступеня достовірності, що створює додат-
кові труднощі при проведенні експертизи [8]. 
Все це та ряд інших питань створює переду-
мови для удосконалення чинного законодав-
ства і перш за все Кодексу адміністративного 
судочинства України у частині призначення та 
проведення експертиз. Це ж саме питання піді-
ймалося й іншими науковцями і наголошува-
лось на недосконалості КУпАП саме у цій сфе-
рі [9]. Особливо це стосується процесуального 
порядку залучення експерта, а також порядку 
проведення ним досліджень.

Загалом КУпАП визначає окремий розділ, 
де встановлено порядок дії осіб у справі про 
адміністративні правопорушення (ст. 273, 
275 КУпАП регулюють права та обов’язки 
судових експертів). Проте зазначені статті не 
містять інформації щодо права на ініціюван-
ня проведення експертизи, підстав залучення 
експертів, форми надання висновків експер-
тами та ін. За словами Н. Шахмана, інколи 
прогалини адміністративного законодавства 
можуть заповнювати положеннями, які за-
кріплені у КПК України [10,с. 238]. 

Таким чином, процедура проведення екс-
пертизи в адміністративному судочинстві по-
требує вдосконалення в розділі роботи з екс-
пертами, їх прав та обов’язків, а також меха-
нізмів ініціації експертизи.

Метою статті є: дослідження механіз-
мів правового регулювання процедури про-
ведення експертиз в адміністративному судо-
чинстві України. Аналізі можливих порушень 
проведення експертизи, а також встановлен-
ня запобіжників цих порушень відповідно 
до норм чинного законодавства. Формуван-
ня пропозиції щодо удосконалення методик 
попередження порушень під час проведення 
експертиз в адміністративно-правовому про-
цесі.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Загальна частина законодавчих положень 
та норм права досить широко описує проце-
дури проведення експертизи в адміністратив-
ному судочинстві України. Значний ступінь 
визначеності та широке наукове обґрунтуван-
ня дає можливість говорити про сформовану 
правову систему принципів встановлення 
істини сучасному законодавстві нашої дер-
жави. Проте комплексне вивчення проблем 
адміністративно-правового регулювання екс-
пертної діяльності проводиться неналежним 
чином. Це відображається на рівні компетен-
ції експертів, їх правовому статусі, а також 
процедурі надання доказів. Відповідні обста-
вини заважають вирішити проблему оптимі-
зації адміністративно-судової системи Украї-
ни та її інтеграції у світову правову систему. 

Розглядаючи процедуру проведення екс-
пертизи, як застосування комплексу спеці-
альних, професійних знань, таких, які про-
йшли апробацію досвідом, можна помітити 
певні зміни в сучасному законодавстві, що 
відбулися останнім часом у даному напрямі. 

Достатньо новим терміном в адміні-
стративному законодавстві виступає тер-
мін «експерт з питань права». Оновлення 
ряду нормативних документів, зокрема: 
КАС, ЦПК та ГПК уже формують спеціальну 
правосуб’єктність експерта. Так,основні по-
ложення, щодо правового статусу експерта 
та його діяльності закріплено в ст. 69 КАС,-
ст. 74 ЦПК[11] і ст. 71 ГПК [12], де на від-
міну від колишніх норм законодавства, за-
коном встановлено можливість експерта 
брати участь у судовому засіданні в режимі 
відео-конференції, за відсутності заперечень 
учасників справи, отримати відшкодування 
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витрат, що пов’язані з викликом до суду та 
ряд інших можливостей, які деталізують ді-
яльність експерта. Але, незважаючи на ряд 
нововведень, компетенція експерта не завжди 
залишається професійною в окремій галузі. 
На вимогу ст. 73 ЦПК, ст.70 ГПК та ст.69 КАС 
експерт може залучатися до розгляду спра-
ви судом, повинен мати науковий ступінь та 
бути визнаним фахівцем у галузі права, хоча 
закон не містить певних застережень щодо 
кримінальної відповідальності, а також не пе-
редбачає жодних стандартів його діяльності. 
Більше того дані особи не вносяться до жод-
ного реєстру та не проходять атестації, а їх ді-
яльність не підлягає ліцензування. Також за-
коном не встановлено чітких вимог до стажу 
трудової діяльності. 

З цього випливає, що будь-який юрист 
маючи науковий ступінь у галузі права, може 
бути експертом за умов визнання хоча б од-
ним із учасників процесу. Таких умов цілком 
достатньо, для того, щоб суд долучив такого 
експерта до участі у справі. Отже, у законо-
давстві чітко не прописано процедуру пере-
вірки експерта на предмет його компетенції в 
окремій галузі права. 

В основі законодавчих норм, які описують 
висновки експертів та положень про їх оцін-
ку лежать міжнародні принципи та стандарти 
проведення таких процедур. Основні з них 
представлені у ст. 112-113 КАС та майже ана-
логічно віддзеркалені в інших нормативно-
правових документах України (ст. 115 ЦПК, 
ст. 109 ГПК та ін. ). Але жоден документ не 
містить положень про залучення незалежних 
експертів, не лише в галузі права, а й фахівців 
з окремих сфер, об’єктом дослідження яких 
може виступати предмет розгляду справи, 
окремі обставини, специфічні закономірності 
та інші фактори, що стосуються даного про-
цесу.

Попри потужні інтеграційні можливості 
нашої країни до Європейського співтовари-
ства законодавець не акцентував своєї ува-
ги на правилі 44 Регламенту Європейського 
суду з прав людини (ЄСПЛ)[13], де визначе-
но можливості вступу до справи третьої осо-
би з метою надання доказів, сприянню слід-
ству та ін. Також при ЄСПЛ існує інститут 

генеральних адвокатів ЄС, які також можуть 
проводити додаткові консультації щодо на-
дання доказів. 

Таким чином досвід Європейських країн 
вказує на те, що висококваліфікована та по-
важна частина суддівського складу не лишає 
можливості залучення додаткових експертів 
та осіб, які мають відповідні компетенції по-
суті справи, для неупередженого її розгляду.

Для забезпечення правомірності адміні-
стративного процесу законодавцем перед-
бачено запобіжники порушення процедури 
проведення експертизи під час судового про-
цесу. Перш за все це стосується нової редакції 
Закону України «Про внесення змін до Госпо-
дарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу Украї-
ни, Кодексу адміністративного судочинства 
України та інших законодавчих актів»[14], де 
виникли нові форми нормативного регулю-
вання оцінки процесуальних дій в адміністра-
тивному судочинстві. Так з’явилась можли-
вість запровадження системи «електронного 
суду», метою якої спрощення комунікації між 
судом та учасниками процесу, свідками, екс-
пертами, учасниками справи, журналістів та 
ін. Одним із таких нововведень є нова редак-
ція положень про використання засобів до-
казування, які можуть підтверджувати певні 
обставини справи. В основному це стосується 
можливості надання доказів на електронних 
носіях та встановлення електронної відповід-
ності електронних джерел інформації (ст. 99 
КАС).

Зміни також торкнулися і можливостей 
ініціації експертизи. Наприклад, у ст. 104 КАС 
створено можливість для проведення експер-
тизи на замовлення, яке ініціюють учасники 
справи, що, на відміну від колишньої редакції 
закону, така процедура здійснювалась лише 
на підставі рішення суду. Кожен учасник про-
цесу може надати суду висновок експерта, 
який складений на замовлення даного учас-
ника у позасудовому порядку. Причому зако-
нодавчі права експерта, який уклав висновок 
за зверненням учасника судового процесу та 
права експерта, який здійснює експертизу за 
призначенням суду мають однакову юридич-
ну силу. 
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Практична реалізація ухвалення судових 
рішень на основі висновків експертів, час від 
часу створювала деякі перешкоди в адміні-
стративному судочинстві, зокрема деякі суд-
ді, не бажаючи продовжувати розгляд справи, 
ухвалювали рішення майже на основі висно-
вків експертів, які мали лише допоміжний ха-
рактер. Часто такі висновки були результатом 
зловживань службовим становищем та ко-
рупційних схем. Тому законодавець врахував 
ці обставини. Тепер висновок експерта не є 
доказом, а має допоміжний характер, а суд, у 
свою чергу, має робити самостійні висновки, 
враховуючи усі обставини справи. 

Ще одним запобіжником порушення прав, 
свобод та інтересів громадян під час реаліза-
ції адміністративного судочинства виступає 
норма, передбачена у ст. 82 КАСУ, де описано 
процедуру огляду доказів. Речові докази, що 
швидко псуються можуть бути негайно огля-
нуті судом. Таким чином, попри існуючі не-
доліки в законодавстві відбулись істотні зру-
шення щодо реалізації проведення експертиз 
в адміністративному судочинстві.

Окрім уже зазначених зрушень, слід вдо-
сконалити систему професійного відбору екс-
пертів, реалізувати їх акредитацію, створити 
єдину державну систему експертів та методів 
експертних досліджень, що дасть можливість 
зробити адміністративні процеси більш від-
критими.

Висновок: Процедура проведення екс-
пертизи в адміністративному судочинстві 
потребує вдосконалення у сфері роботи з екс-
пертами, їх прав та обов’язків, а також покра-
щення механізмів ініціації експертизи. Серед 
основних причин виникнення даної пробле-
ми є недостатній рівень науково-практично-
го обґрунтування доказової бази, нечіткість 
критеріїв оцінювання доказів, низька ком-
петентність експертів у окремій галузі пра-
ва, невизначеність процедури встановлення 
прав на ініціювання проведення експертизи, 
складність оцінювання підстав для залучення 
експертів та відсутності стандартизації форм 
надання висновків. Існуючі запобіжники по-
рушення процедури проведення експертизи 
в адміністративному судочинстві представ-
лені у вигляді нормативно-правових заходів, 

направлених на відкритість, та неупередже-
ність судової експертизи. Зважаючи на зна-
чну кількість змін в адміністративному за-
конодавстві, що, безумовно, позитивно впли-
нули на процедуру проведення експертизи в 
адміністративному судочинстві, досі існують 
потреби в розширенні кола можливостей для 
вибору експертів. У той же час, законодав-
чо не встановлено вимог до ліцензування та 
проведення їх атестації, що також впливає на 
рівень компетенції даних експертів. Вирішен-
ня даної проблеми може бути реалізовано на 
основі використання міжнародного досвіду 
та удосконалення чинного законодавства.
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Summary
Th e Constitution of Ukraine comprises the 

norm according to which everyone has the right, by 
any means not prohibited by law, to protect their 

rights and freedoms from violations and unlawful 
encroachments. Everyone is guaranteed the judicial 
protection of their rights. However, sometimes such 
a constitutional norm, in fact, requires additional 
measures related to the knowledge of narrow-profi le 
specialists. In such cases, experts are involved 
in the case, that is, individuals who have special 
knowledge in the fi eld of science, technology, art, 
craft s, etc.

Th e process of involving an expert as a carrier 
of special knowledge and skills is considered by the 
author in the publication. Th e author formulates 
the purpose of the article - the study of the 
mechanisms of legal regulation of the procedure for 
conducting expert examinations in administrative 
legal proceedings of Ukraine. Possible violations 
of the examination are analyzed, and preventive 
measures are considered, in order to prevent 
violations in accordance with the norms of the 
current legislation during the involvement of an 
expert.

It is concluded that the procedure for conducting 
an expert examination in administrative 
proceedings needs to be improved in the area of 
work with experts, their rights and responsibilities, 
as well as the improvement of the mechanisms for 
initiating an examination. Among the main causes 
of this problem are the insuffi  cient level of scientifi c 
and practical substantiation of the evidence base, 
the uncertainty of the criteria for evaluating 
evidence, the low level of professionalism of experts 
in a separate branch of law, the uncertainty of 
the procedure for establishing rights to initiate an 
expert examination, the diffi  culty of evaluating 
the grounds for involving experts and the lack 
of standardization of forms of provision of 
conclusions.

Key words: expertise, principles of law, 
administrative justice, prevention of violation of 
the law, examination procedures, judicial expertise.
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АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ 
ЩОДО ПРИНЦИПУ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

В статье исследуется вопрос в теоретическом аспекте, касающийся принципа разделения 
властей. Основное внимание автор уделяет именно распределению власти, основанной на систе-
ме сдержек и противовесов, то есть создании таких условий, при которых каждая ветвь власти 
функционирует для достижения единых общегосударственных целей, поддерживает равновесие в 
общей системе.

Ключевые слова: демократическое государство, власть, демократия, права, свобода, человек, 
правовое государство, авторитарная форма правления.

Articolul analizează chestiunea în aspect teoretic privind principiul separării puterilor. Autorul se 
concentrează anume asupra distribuirea puterii bazate pe sistemul de abținere și echilibrare, adică crearea 
unor condiții în care fi ecare ramură de guvernare funcționează pentru a atinge obiectivele naționale comune, 
menține echilibrul într-un sistem comun.

Cuvinte cheie: stat democratic, putere, democrație, drepturi, libertate, om, statul de drept, forma autoritară 
de guvernare.

Th e article explores the issue in the theoretical aspect concerning the principle of separation of powers. 
Th e author focuses precisely on the distribution of power based on a system of checks and balances, that is, the 
creation of conditions under which each branch of government functions to achieve common national goals, 
maintains balance in a common system.

Keywords: democratic state, power, democracy, rights, freedom, people, rule of law, authoritarian form of 
government.
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Аналіз останніх досліджень. О. Антонов, 
М. Бажан, М. Баглай, С. Бобровник, В. Бор-
денюк, Б. Габричидзе, М. Золотухіна, І.Ісаєв, 
І.  Кресіна, П. Любченко, О. Лялюк, М. Мар-
ченко, М. Малишко, А. Онупрієнко, В. Пого-
рілко, І. Процюк І., Т. Татаренко, В. Хропанюк, 
З. Черніловський тощо. 

Метою дослідження наукової статті є до-
слідження щодо використання терміну «по-
діл влади», оскільки даний термін має певні 
суперечності з доктринальним визначенням 
державної влади та її ознак. 

Виклад основного матеріалу. Принци-
пи права – це об’єктивно властиві праву від-
правні начала, незаперечні вимоги (позитив-
ні зобов’язання), які ставляться до учасників 
суспільних відносин із метою гармонічного 
поєднання індивідуальних, групових і громад-
ських інтересів. Іншими словами, це своєрідна 
система координат, у рамках якої розвиваєть-
ся право, і одночасно вектор, який визначає 
напрямок його розвитку [6].

Одним із загальних принципів права є 
принцип розподілу влади. Він був заснований 
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Ш. Монтеск’є («Про дух законів») та Джоном 
Локком. Цей принцип є підґрунтям для забез-
печення демократії та основних прав і свобод 
людини, а також елементом правової держави. 
Розподіл влади перешкоджає її концентрації 
в одних руках, що унеможливлює встановлення в 
державі авторитарної форми правління. Автор по-
годжується з думкою вченого Процюка І.В., який 
з цього приводу зазначає: «…Поділ державної 
влади є не просто раціональною організацією 
державного механізму або раціональним по-
ділом праці із державного управління, а така 
правова організація, котра запобігає диктату-
рі» [4].

Однак, незважаючи на абсолютну очевид-
ність необхідності дотримання цього принци-
пу всіма державами, виникають певні питання 
щодо його змісту, а також реалізації в сучасно-
му суспільстві.

У сучасній юридичній науці немає єдності 
щодо використання термінА щодо визначення да-
ного явища. Зокрема, в працях Рабіновича П.М., 
О.Ф. Скакун зустрічається термін «поділ вла-
ди», А. Шахов використовує «розподіл влади», 
а також існують варіанти «розподіл влад» та 
«поділ влад». Слід зазначити, що за ст.6 Кон-
ституції України встановлено, що «державна 
влада в Україні здійснюється на основі її по-
ділу на законодавчу, виконавчу та судову…». 
[3] Але, на нашу думку, найбільш доцільним є 
використання саме терміну «розподіл влади». 
Це обумовлено тим, що державна влада є, по-
перше, єдиною, адже єдиним джерелом влади 
є народ (ст. 5 Конституції України) [3] і це уне-
можливлює використання множинності щодо 
поняття «влада»; а по-друге, неподільною, що 
є необхідним елементом її суверенітету. Таким 
чином, використання терміну «поділ влади» 
має певні суперечності з доктринальним ви-
значенням державної влади та її ознак. До того 
ж, з філологічної точки зору, «поділ» означає 
ділити щось ціле на певні окремі частини. 
Натомість слово «розподіл» за своїм змістом 
означає певне розміщення, розташування. 
З даного приводу слушною є думка М.Цвіка 
та О. Дашковської, які зазначають, що «сам 
термін «поділ влади» є умовним, оскільки 
державна влада, маючи різні гілки і будучи 
представленою різними видами органів, тим 

не менше як носій суверенітету завжди була і 
залишається єдиною і неподільною. Водночас, 
незважаючи на свою смислову неточність, зга-
даний термін вдало загострює увагу на потре-
бі диференціації функцій, що здійснюють цю 
єдину владу державних органів. Ця диферен-
ціація має об’єктивний характер і відображає 
необхідність розподілу праці між різними гіл-
ками державної влади» [7]. Отже, загалом дану 
теорію варто тлумачити не як поділ влади на 
частини, а як розподіл функцій з її здійснення 
між відповідними державними органами.

Вперше теорію розподілу влади у своїй 
праці «Два трактати про врядування» (1690р.) 
запропонував англійський філософ Джон 
Локк. Він бачив основне призначення держав-
ної влади в забезпеченні прав людини, а осно-
вну її мету – в досягненні громадського блага. 
Тож для забезпечення наведених цінностей 
державна влада має поділятись на законодав-
чу, виконавчу та федеративну, які перебува-
ють в ієрархічній підпорядкованості.

Верховна влада належить безпосередньо 
суспільству (народу), яку воно вже делегує за-
конодавчому органу, але, в разі неналежного 
виконання ним завдань щодо забезпечення 
громадського блага, ця влада в нього може 
бути відібрана. Взаємодія між зазначеними 
гілками влади здійснюється на основі системи 
стримувань та противаг.

 Законодавчій владі Джон Локк відводив 
привілейоване місце, зазначаючи, що «зако-
нодавча влада є не лише верховною владою 
спільнотворення, але й священною та незмін-
ною в руках тих, кому спільнота одного разу 
її надала; і нічий інший указ, у якій би формі 
він не був, яка б влада його не підтримувала, 
не має сили та обов’язковості закону, якщо він 
не отримав санкції законодавчого органу, об-
раного й призначеного народом…» [1,с. 200]. 
Законодавча влада не може бути деспотичною, 
адже це, по суті, суперечить її природі: зако-
нодавча влада – це об’єднана влада кожного 
члена суспільства, але жоден з членів суспіль-
ства не має абсолютної деспотичної влади і 
відповідно не може передати більший обсяг 
влади, ніж він має сам. Однак, автор зосеред-
жує увагу на «схильності слабкої людської 
природи хапатися за владу». Це загрожує зо-
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середженням у руках осіб, які вже мають пра-
во створювати закони, ще й права на їхнє ви-
конання, щоб зробити для себе виняток та не 
підкорятись цим законам. Для запобігання 
цьому Джон Локк визначає необхідність на-
дання законодавчої влади «різним особам, які, 
зібравшись належним чином, отримують пра-
во самі чи вкупі з іншими створювати закони; 
виконавши цю справу, вони розходяться зно-
ву і відтак підпадають під дію створених ними 
законів; це нове й безпосереднє зобов’язання 
спонукає їх дбати про те, щоб створювати за-
кони для блага суспільства»[1, с. 207].

На запобігання узурпації влади також на-
правлені й деякі обмеження щодо здійснен-
ня судочинства безпосередньо законодавчим 
органом. У праці зазначається: «Законодавча 
чи верховна влада не повинна брати на себе 
право здійснювати управління за допомогою 
свавільних деспотичних указів; навпаки, вона 
зобов’язана вершити правосуддя й визначати 
проголошені постійні закони і відомих, упо-
вноважених на це суддів». Особливістю теорії 
Джона Локка є те, що він не виділяє судову 
владу як окрему. Але, незважаючи на пред-
ставлення її своєрідним «придатком» законо-
давчої влади, наголошує на необхідності при-
значення незалежних суддів для винесення 
справедливого, об’єктивного рішення у спра-
ві, а законодавчий орган приймає постійні за-
гальні для всіх закони, які, на відміну від не-
писаних природних законів, будуть легко до-
водити наявність порушення певного права. 
Про важливість судової функції автор зазна-
чає й у визначенні причин об’єднання людей у 
«спільнотворення» (державу), а саме: «у стані 
природи бракує відомого й неупередженого 
судді, який мав би повноваження для вирі-
шення всіх ускладнень згідно з установленим 
законом. Бо кожен у цьому стані є і суддею, 
і виконавцем закону природи, а люди не мо-
жуть бути до себе об’єктивними…» [1, с. 196].

Виконавча влада повинна забезпечувати 
постійне виконання та нагляд за виконанням 
«внутрішніх законів суспільства». Вона під-
порядкована та підзвітна законодавчій владі. 
«…Право на скликання та розпуск законодав-
чого органу не вивищує її над законодавчим 
органом, а є лише довірчим повноваженням, 

наданим їй задля безпеки народу у випадку, 
коли непевність і мінливість людських справ 
не узгоджуватимуться з постійно закріпле-
ними правилами…». [1, с. 212] Поруч із нею 
Джон Локк виокремлює такий специфічний 
вид влади, як федеративна влада. За його тео-
рією, вона являє собою природну владу кож-
ного з суспільства, незважаючи на те, що її 
виразниками є конкретні особи. Вона засто-
совується до питань зовнішньої діяльності 
держави та є природною владою всього сус-
пільства, тому що наслідки, спричинені та-
кою діяльністю, стосуються всіх та кожного. 
Федеративна влада також підпорядковується 
законодавчій. Однак, як зазначається у трак-
таті, виконавча та федеративна влади майже 
завжди об’єднані та перебувають в руках од-
них і тих самих осіб. 

Погляди Шарля Луї Монтеск’є дещо різ-
няться від поглядів Джона Локка, хоча й 
ґрунтуються на них. Саме його теорія і лягла 
в основу так званого «класичного розподілу 
влади». Він вирізняв законодавчу, виконав-
чу та судову гілки влади (що було новим по-
рівняно з розподілом Джона Локка). До того 
ж він вважав, що гілки влади є рівними та їх 
функціонування базується на системі стри-
мувань та противаг, що забезпечить немож-
ливість узурпації влади однією з гілок, а їх 
взаємодія спричинить ефективне функціону-
вання державного апарату. Він стверджував: 
«Для гражданина политическая свобода есть 
душевное спокойствие, основанное на убеж-
дении в своей безопасности. Чтобы обладать 
этой свободой, необходимо такое правление, 
при котором можно не бояться другого граж-
данина» [8, с. 290].

На думку Монтеск’є, поєднання законо-
давчої та виконавчої влади в одних руках при-
зведе до встановлення тиранії; поєднання за-
конодавчої та судової спричинить панування 
свавілля над життям та свободою громадян, 
адже суддя буде законодавцем; поєднання су-
дової та виконавчої також «перекреслить» Усі 
права та свободи громадян, тому що суддя 
стане гнобителем [8, с. 290]. Відповідно, аб-
солютно неприпустиме поєднання всіх трьох 
гілок влади в одних руках, що є ознакою дес-
потизму [8,с. 291].
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Виконавча гілка влади має право розпус-
кати законодавчий орган, натомість законо-
давча гілка має слідкувати за належним ви-
конанням створених нею законів, але не може 
призупиняти діяльність виконавчої влади, 
адже вона вже й так за своєю природою об-
межена законами. Також теорія Монтеск’є 
передбачає притягнення до відповідальності 
міністрів у разі неналежного виконання ними 
своїх обов’язків. 

 Пройшовши крізь століття, ця теорія ста-
новить ядро сучасного функціонування демо-
кратичних держав. Загальновизнано, що саме 
розподіл влади, заснований на системі стриму-
вань та противаг, тобто створенні таких умов, 
за яких кожна гілка влади, функціонуючи за-
для досягнення єдиних загальнодержавних 
цілей, підтримує рівновагу в загальній системі 
влади шляхом перешкоджання сваволі іншої 
гілки влади та стримує її в межах визначених 
повноважень, визначає направленість на роз-
будову демократичної правової держави.

Принципи права загалом є динамічною 
категорією, яка розвивається разом із сус-
пільством та має відповідати закономірнос-
тям суспільного життя. Тож будь-який прин-
цип має відповідати об’єктивним соціальним 
умовам та бути адекватним певному історич-
ному періоду. Так, принцип розподілу влади 
з’явився в той момент, коли суспільство сто-
яло на порозі нової епохи – переходу від аб-
солютизму до демократії: відбувся злам у сус-
пільній свідомості, зародились нові ідеї, що 
відкидали божественне походження монарха 
та визнавали права та свободи людини найви-
щою соціальною цінністю, відбувся перегляд 
призначення держави та її функцій, що відпо-
відно потягнуло за собою зміну основних за-
сад (відправних положень) їх реалізації. 

З плином часу відбувається зміна суспіль-
них відносин, загальнодержавних функцій, а 
з ними змінюються й принципи права. Не є 
винятком і принцип розподілу влади. Багато 
науковців зазначає, що деякі наявні в держа-
ві органи просто не вписуються до жодної з 
гілок влади, описаних Монтеск’є. Наприклад, 
президент (у формах правління, де він не є 
главою виконавчої влади чи уряду), прокура-
тура, національні комісії, що здійснюють дер-

жавне регулювання певних сфер суспільних 
відносин, правоохоронні органи тощо. Так 
у конституціях деяких країн відокремлюють 
виборчу та інші гілки влади. Наприклад, за 
Конституцією Алжиру 1976 р. були зафіксо-
вані політична влада керуючої партії, законо-
давча – парламенту, виконавча – президента 
й уряду, судова, контрольна, установча, тобто 
така, яка спрямована на розробку і внесення 
змін у конституцію [2, с. 128]. Зокрема, Ко-
лодій зазначає, що в Україні «…доцільно на 
конституційному рівні передбачити створен-
ня основи функціонування самостійної конт-
рольно-наглядової гілки влади, конституційне 
регулювання діяльності якої мало б бути зо-
середженим у самостійному розділі існуючої 
конституції або ж в окремому законодавчо-
му акті. Функціональним призначенням цих 
органів треба вважати захист і охорону кон-
ституційного ладу, а до їх системи відносити 
Конституційний Суд України, Уповноважено-
го з прав людини, прокуратуру, різні державні 
інспекції…»[2, 136]. 

У багатьох країнах світу прослідковують-
ся тенденції до делегування повноважень, що 
певним чином розмиває чіткі межі між за-
конодавчою, виконавчою та судовою гілками 
влади, спричиняє певне їх взаємопроникнен-
ня. Щодо цього варто зазначити, що ще «бать-
ки американської демократії» попереджали 
про небажане спрощення проблеми розподілу 
гілок влади. Не треба це розуміти як відгоро-
дження однієї гілки правління від іншої непо-
доланними бар’єрами, як концентрацію всіх 
без винятку законодавчих повноважень у за-
конодавчих асамблеях, виконавчих – у руках 
уряду, а правосуддя – в руках суддів. У деяких 
аспектах здійснення тих чи інших функцій 
суміжними владами, певне змішування гілок 
влади не тільки припустиме, але навіть необ-
хідне для того, щоб здійснювати на практиці 
принципи поділу влади. В іншому випадку 
поділені гілки правління втратили б будь-яку 
зацікавленість у справах одна одної і вся уря-
дова система була б позбавлена необхідних 
внутрішніх стримувань і противаг» [5,с. 10].

Таким чином, розвиток суспільних відно-
син породжує дискусії серед науковців щодо 
застосування принципу розподілу влади, а 
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також змушує відходити від традиційних, за-
гальноприйнятих моделей побудови держав-
ної влади.

Враховуючи генезис принципів права, ви-
значений Колодієм, одним із шляхів їх утво-
рення є поява на ранніх етапах становлення 
права правових аксіом та постулатів. Вони мо-
жуть формуватись навіть раніше з’ясування 
відповідних суспільних закономірностей і, у 
свою чергу, сприяти виявленню останніх. Тоб-
то принципи-аксіоми – це фундамент майбут-
ніх детально сформульованих та нормативно 
закріплених принципів права, які відповіда-
ють суспільним закономірностям, що скла-
лись у процесі розвитку суспільства. Оскільки 
цей «фундамент», що формується на основі 
моралі, ідеології та емпіричних фактів, деталі-
зується та остаточно формулюється внаслідок 
визначених соціальних закономірностей, які є 
динамічною категорією, то така деталізація та 
особливості формувань можуть змінюватись, 
залишаючи, однак, незмінним той «фунда-
мент», який відображає найосновніше та най-
примітивніше положення. 

У випадку з принципом розподілу вла-
ди «фундаментом» є наділення окремих, не-
залежних, але в той же час взаємодіючих 
суб’єктів певними функціями здійснення 
різних сфер державної влади, що має забез-
печити основне суспільне призначення цьо-
го принципу – уникнення концентрації всієї 
повноти державної влади в одних руках, яка 
може призвести до встановлення авторита-
ризму. Подальша деталізація, тобто кількість 
«додаткових» гілок влади та особливості їх 
взаємодії, обумовлені системою стримувань і 
противаг, визначаються залежно від ступеня 
розвитку суспільства, географічних, націо-
нальних особливостей певної держави та мен-
тальності її населення. На основі цих особли-
востей і формується найбільш ефективні для 
певної держави форми правління, які власне і 
відбивають найоптимальніший спосіб розпо-
ділу влади. 

Говорячи про «горизонтальний» розподіл 
влади, тобто розподіл владних функцій між 
певними державними інститутами, не мож-
на не згадати про так званий «вертикальний» 
розподіл влади, який є одним із основних 

явищ, притаманних правовій державі. Він по-
лягає в розмежуванні компетенції між орга-
нами державної влади та органами місцевого 
самоврядування, які є невід’ємним елементом 
громадянського суспільства. Останнім часом 
в Україні у зв’язку з децентралізацією доволі 
яскраво прослідковуються тенденції, пов’язані 
саме з «вертикальним» розподілом влади.

З цього приводу Колодій зазначає: якщо 
цей принцип розглядати з більш широких під-
ходів, то можна говорити про розподіл влади 
між державою та громадянським суспіль-
ством, тобто диференціювати на політичну, 
економічну, ідеологічну, масових рухів тощо. 
За цим принципом можна поділяти владу на 
владу центральну та муніципальну. [2, с. 128]

Висновки. Отже, виходячи з вищенаве-
деного, принцип розподілу влади змінюється 
разом із суспільством і державою та відбиває 
соціальні умови, що складаються в ту чи іншу 
історичну епоху. Однак, єдине, що залиша-
ється незмінним – це його мета, тобто убез-
печення суспільства від встановлення автори-
таризму, яка формує своєрідний «фундамент». 
Його можна визначити як «розподіл влади», 
не уточнюючи, який саме, адже ця «деталіза-
ція» має ґрунтуватися на загальновизнаних 
соціальних закономірностях, рівні демокра-
тичного розвитку держав, а також ступені на-
ближення до найголовнішої мети сучасного 
суспільства – встановлення правової держави. 
Сукупність зазначених умов визначає різно-
сторонність даного принципу, яка, виявляєть-
ся у визнанні необхідності розподілу владних 
функцій не лише в межах трьох гілок влади за 
теорією Монтеск’є, а й її розширення (вста-
новлення контрольно-наглядової гілки влади, 
вдосконалення системи стримувань і проти-
ваг, що має наслідком взаємопроникнення 
гілок влади), а також визначенні меж владних 
повноважень, які можуть належати державі, в 
умовах активного розвитку громадянського 
суспільства як певним чином саморегулюю-
чої організації. І якщо теорія розподілу влади 
Монтеск’є у ХVIII ст. набагато «випереджала» 
свій час, то сьогодні, безумовно, не втративши 
актуальності, має вдосконалюватись та ево-
люціонувати відповідно до новітніх потреб 
суспільства.
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One of the general principles of law is the 
principle of the division of power. Th is principle is 
the basis for ensuring democracy and fundamen-
tal human rights and freedoms, as well as an ele-
ment of the rule of law. Th e distribution of power 
impedes its concentration in one’s hands, which 
makes it impossible to establish an authoritarian 
form of government in the state.

Th e author focuses on the consideration of the 
“horizontal” distribution of power, that is, the dis-
tribution of power functions between certain state 
institutions, one can`t but mention the so-called 
“vertical” division of power, which is one of the 
main phenomena inherent in a state governed by 
the rule of law. It consists in the division of compe-
tences between state authorities and local self-gov-
ernment bodies, which are an integral part of civil 
society. Recently in Ukraine in connection with 
decentralization rather clearly showing trends that 
are associated with “vertical” separation of powers.

Th e principle of the division of power changes 
with society and the state and refl ects the social 
conditions that are formed in one or another his-
torical epoch. However, the only thing that remains 
unchanged is its goal, that is, to safeguard society 
from the establishment of authoritarianism, which 
forms a peculiar «foundation». It can be defi ned 
as the “separation of powers”, without specifying 
what kind, since this “detailing” must be based on 
generally accepted social patterns, levels of demo-
cratic states, and the degree of approximation to 
the most important goals of modern society – the 
establishment of the rule of law. 



78

REVISTA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ “SUPREMAȚIA DREPTULUI”
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА»

№ 4, 2018

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПОДІЛУ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

МІСЦЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ

В статье рассматривается вопрос разделения административного процесса на конфликтный 
и неконфликтный. Кроме того, определяется место исполнительного процесса. Доказано, что ис-
полнительный процесс сам по себе не является конфликтным, но в результате его осуществления 
могут возникать конфликты, и таким образом он может быть конфликтным. Предлагается опре-
делить исполнительный процесс как таковой, который имеет двойную направленность.

Ключевые слова: административный процесс, административное производство, исполни-
тельный процесс, исполнительное производство, конфликтное производствo, неконфликтное 
производствo

Articolul vizează problema separării procesului administrativ pe cel confl ictual și neconfl ictual. În plus, 
se determină locul procesului executiv. Este dovedit că procesul de executare nu este în sine unul confl ict, dar, 
ca urmare a implementării sale, pot apărea confl icte și, prin urmare, el poate deveni confl ictual. Se propune 
defi nirea procesului executiv, ca atare, care are o orientare duală.

Cuvinte cheie: procesul administrativ, producție administrativă, proces executiv, producție executivă, 
producție confl ictuală, producție fără confl ict

Th e article deals with the question of the division of the administrative process into confl ict and non-
confl ict. In addition, the place of the executive process is determined. It is proved that the executive process is 
not in itself confl ict, but confl icts may arise as a result of its implementation, and thus it may cause a confl ict. 
It is proposed to determine the executive process as having a double orientation.

Key words: administrative process, administrative proceeding, executive process, enforcement proceedings, 
confl ict proceedings, non-confl ict proceedings

 Міхеєв М.В. -  здобувач Навчально-наукового інституту права 
ім.  Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом  
(м.Київ, Україна)

Постановка проблеми Дискусія стосовно 
видів адміністративного процесу, яка точить-
ся в наукових колах, свідчить про те, що дане 
питання є досить складним. Неодноразово 
підкреслювалося, що адміністративний про-
цес є неоднорідним, і різні вчені підходять до 
визначення цієї неоднорідності по-різному. На 
сьогодні виникає питання про визначення ви-
конавчого процесу, який певною мірою може 
бути визнаним як один з видів адміністратив-

ного процесу. Разом з тим є різні думки, тому 
метою даної статті є визначення тих аспектів, 
які свідчать про віднесення виконавчого про-
цесу до одного з видів адміністративного про-
цесу.

Стан висвітлення проблеми Традиційно 
існує поділ на конфліктний адміністративний 
процес та позитивний або неконфліктний. 
В.Б. Авер’янов пропонує виокремлювати пози-
тивні, неконфліктні або неюрисдикційні про-
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вадження, які вирішують справи, що виника-
ють у ході виконавчо-розпорядчої діяльності 
державних та інших органів [1]. 

До позитивних проваджень ним пропону-
ється відносити такі види проваджень:

- з підготовки та ухвалення нормативних 
правових актів;

- з підготовки та ухвалення індивідуаль-
них правових актів

- з укладення адміністративних догово-
рів;

- з розгляду пропозицій і заяв громадян;
- реєстраційні і дозвільні;
- установчі;
- з реалізації контрольно-наглядових про-

ваджень;
- виконавчі;
- з діловодства;
- з приватизації державного і громадсько-

го майна;
- у земельних, екологічних, фінансово-бю-

джетних, податкових та деяких інших справах 
[1].

Разом з тим до юрисдикційних (конфлік-
тних) проваджень відносяться провадження 
такого типу:

- провадження у справах про адміністра-
тивні правопорушення;

- провадження з розгляду скарг громадян;
- дисциплінарні провадження щодо дер-

жавних службовців;
Крім того, виокремлюються проміжні про-

вадження між юрисдикційними та неюрисдик-
ційними, до яких віднесено: провадження у 
зв’язку Із застосуванням заходів адміністратив-
ного примусу, зокрема, адміністративного по-
передження й адміністративного припинення.

У даному випадку є певні непорозуміння. 
До конфліктних проваджень в адміністратив-
ному процесі треба відносити всі проваджен-
ня, які у своїй основі мають конфлікт, прова-
дження з виконання заходів адміністративно-
го примусу перш за все передбачає наявність 
конфлікту.

Інші види адміністративних проваджень 
певною мірою визначаються і в подальшому 
дослідниками адміністративного процесу

Подальші дослідження окремих авторів [2, 
3] розширили визначення кількості видів ад-

міністративних проваджень в адміністратив-
ному процесі.

Наприклад, С.В. Форостяна виокремлює 
цілий ряд адміністративних проваджень, які 
вона визначає як неконфліктні. 

Тим більше нею зроблено класифікацію та-
ких проваджень з чітким визначенням їхньої 
спрямованості та самого процесу таких про-
ваджень.

Визначено наступні види адміністратив-
них проваджень:

- законотворчі провадження;
- управлінські провадження;
- дозвільні провадження;
- реєстраційні провадження;
- атестаційні провадження;
- контрольні провадження; 
- наглядові провадження [2] 
Тимашов В.О., який досліджував конфлік-

тні провадження, а більшість з цих проваджень 
є юрисдикційними в класифікації, яка пропо-
нується окремими дослідниками, доводив, що 
вони повинні перш за все мати певні ознаки.

Для будь-якого конфлікту притаманна 
проблема або протиріччя, а також порушення 
певних прав, які можуть бути оспореними в 
судовому засіданні Конліктологи під предме-
том конфлікту розуміють об’єктивно існуючу 
або уявну проблему, яка має бути вирішена і 
тому стає причиною розходження у поглядах 
опонентів [4]. 

Виклад основних положень У юридично-
му конфлікті проблема має бути чітко визна-
ченою, адже уявна проблема при перевірці не 
підтверджується, і таким чином провадження 
не може бути здійснено. Ми не можемо ствер-
джувати, що суспільні відносини з приводу 
духовних цінностей не можуть виступати 
предметом конфлікту, проте їх вирішення не 
здійснюється в правовому полі. Такі конфлік-
ти вирішуються іншими формами,методами і 
засобами.

Існує точка зору, що предметом юридично-
го конфлікту можуть виступати лише ті право-
відносини, які можуть бути спірними [5]. На 
нашу думку, в юридичних конфліктах предме-
том можуть бути різні правовідносини, які є 
реальними і не повинні бути лише такими, що 
можуть оспорюватися.
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Наприклад, державний або приватний ви-
конавець отримав рішення про стягнення бор-
гу з боржника, але він не виконує це рішення. 
Виникає конфлікт, який може бути вирішеним 
шляхом оскарження. Проблема, яка виникає, 
не є спірною. Вона є реальною, адже конфлікт 
створено діями державного або приватного 
виконавця.

З іншого боку, дії виконавця щодо стягнен-
ня боргу є правомірними і практично некон-
фліктними. Адже виконавець виконує волю 
суду, а не вступає у конфлікт з боржником.

Слід зазначити, що, крім предмету кон-
флікту, який виник, неодмінним атрибутом є 
його об’єкт. Виокремлюють два види об’єктів 
конфліктів потенційний та реальний. Під по-
тенційним об’єктом конфлікту розуміється те, 
що можуть бути порушені суспільні відноси-
ни або право громадянина діями іншого гро-
мадянина чи державної установи. Наприклад, 
водій запаркував автомобіль, який перекриває 
рух іншим автомобілям або проїзд спеціаль-
них автомобілів (швидкої допомоги, пожеж-
ної служби та т. ін..). В принципі паркування 
автомобіля в даному місці не заборонене, але 
воно порушує права інших громадян. Тобто це 
потенційно може викликати конфлікт. До ре-
альних об’єктів конфлікту відносяться ті пред-
мети, які викликають спір, адже вони можуть 
належати одному або декільком громадянам, 
але інші громадяни також претендують на во-
лодіння ними. 

С. В. Форостяна в якості прикладів наво-
дить територію, корисні копалини, владні по-
вноваження, предмети, рухоме чи нерухоме 
майно, а також соціальні реалії у вигляді роз-
мірів оплати праці або пенсії, цін на продукти 
харчування, непродовольчі товари і послуги та 
т. ін., що є об’єктом особистих, групових або 
державних інтересів [3] . 

Однією з ознак конфліктів є система дій 
учасників таких конфліктів. Вони можуть бути 
правомірними або неправомірними або юри-
дично нейтральними. Проте дії учасників при-
зводять до певних результатів, які вже і є при-
чиною конфліктів.

Як уже згадувалося, дії державного або 
приватного виконавця самі по собі не є кон-
фліктними, але вони можуть спровокувати 

конфлікт під час виконання рішення. Ми не мо-
жемо стверджувати, що виконавче проваджен-
ня є конфліктним провадженням на основі того, 
що виникає конфлікт при виконанні рішення. 
Цей конфлікт є наслідком неконфліктного про-
вадження, але сам по собі виконавчий процес 
не можна назнавати конфліктним процесом.

Можна стверджувати, що в результаті 
аналізу конфліктів та їх елементів і ознак є 
необхідність виділення впливу конфліктів на 
суспільні відносини. Всі конфліктні ситуації 
в подальшому стають предметом розгляду су-
дів, посадових осіб, які мають юрисдикцію їх 
вирішувати, і таким чином їх можна називати 
юрисдикційними.

Разом з тим існує велика кількість адміні-
стративних правовідносин, які виникають не 
в результаті конфлікту, а в силу дій громадян. 
Такі правовідносини в цілому мають назву не-
конфліктних. Вони є різноманітними, і в прин-
ципі ми можемо спостерігати їх у багатьох га-
лузях народного господарства.

Окремо слід визначити мету таких право-
відносин. Головною метою таких правовідно-
син є те, що вони спрямовані на запобігання 
конфліктів, тобто якщо громадянин бажає 
отримати якийсь документ від держави, він 
звертається до державного органу з тим, щоб 
його отримати. В разі його неотримання вини-
кає конфлікт. Наприклад, громадяни отриму-
ють право на управління транспортними засо-
бами. Це їх право, якщо вони склали відповід-
ні іспити. В подальшому дані громадяни мають 
право керувати транспортними засобами і не 
мати конфліктів з працівниками поліції, адже 
управління транспортними засобами без до-
кументів є порушенням, і відповідно виникає 
конфлікт.

На припинення конфлікту певною мірою 
спрямоване і виконавче провадження. Стягу-
вач має претензії до боржника і вимагає по-
вернення боргу. Таким чином, ми маємо кон-
флікт. Діяльність державного або приватного 
виконавця спрямована на припинення такого 
конфлікту та виконання вимог стягувача.

Неконфліктні провадження у сфері пра-
вовідносини між громадянами і державою 
спрямовані також на встановлення певного 
статусу громадян у державі. Громадяни після 
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досягнення 16-річного віку мають отримати 
паспорт, тобто у громадян виникають певні 
права та обов’язки, а вирішується це питання 
за допомогою неконфліктного провадження. 
Громадянин звертається до відповідного дер-
жавного органу, який уповноважений видава-
ти паспорта.

Таким чином можна констатувати, що іс-
нує поряд з конфліктним (юрисдикційним 
процесом) неконфліктний юридичний адмі-
ністративний процес. Він здійснюється пред-
ставниками державних органів. З одного боку, 
в цьому процесі є громадяни, які бажають ви-
рішити свої питання, а з іншого боку, посадові 
та службові особи, які призначені державою 
і мають право приймати рішення щодо здій-
снення певних дій 

Виконавче провадження має, з одного боку, 
ознаки неконфліктного провадження, адже 
державний або приватний виконавець отри-
мує рішення суду чи іншої установи і починає 
проводити примусове виконання рішення. Це 
його обов’язок, він не може діяти в інший спо-
сіб. Разом з тим, як тільки державний або при-
ватний виконавець виносить постанову про 
початок виконавчого провадження, одразу ви-
никають ознаки конфлікту, який існує між дер-
жавним органом, який прийняв рішення про 
примусове виконання рішення та особою, яка 
добровільно його не виконує, – боржником. 

Слід зазначити, що в даному випадку ми 
бачимо, що державні обов’язки виконують 
приватні особи, які не перебувають на держав-
них посадах. Держава делегує виконання своїх 
рішень приватним виконавцям, і вони діють 
від імені держави

На основі викладеного можна зробити на-
ступні висновки:

1. Виконавче провадження саме по собі не 
є конфліктним провадженням, адже конфлікт 
був і він вирішений судом чи іншим органом, 
який має відповідні повноваження. Держав-
ний або приватний виконавець виконує рішен-
ня на основі ухвали чи іншого документа. Він 
це зобов’язаний робити. З іншого боку, якщо в 
процесі виконання рішення виникає конфлікт 
то він не є визначальним у цілому для виконав-
чого провадження, проте таким чином це про-
вадження переростає в конфліктне.

2. Виконавче провадження є одним із ви-
дів адміністративного провадження, і таким 
чином ми можемо стверджувати, що сам вико-
навчий процес має подвійну природу. 

Література
1. Адміністративне право України. Акаде-

мічний курс. Підруч у 2 т. Т. 1. Загальна части-
на / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К. 
Вид. «Юридична думка», 2004. – 584 с.

2. Форостяна С.В. Неконфліктні про-
вадження в адміністративному процесі. /-
С.В. Форостяна Дисертац. канд. юридичн. наук 
12. 00. 07 - К. – 2012. – 208 с.

3. Тимашов В.О. Конфліктні про-
вадження в адміністративному 
процесі //В.О. Тимашов – Дисертац. канд. юри-
дичн. наук 12. 00. 07 - К. – 2012 – 186 с.

4. Ворожейкин І.В., Кибанов А.А., Захаров 
Д.А. Конфликтология: Учебник / І.В. Ворожей-
кин, А.А. Кибанов, Д.А. Захаров. – М., Норма, 
2000. – 256 с.



82

REVISTA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ “SUPREMAȚIA DREPTULUI”
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА»

№ 4, 2018

RĂSPUNDEREA PENALĂ A 
JUDECĂTORULUI PENTRU 
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Статья посвещена исследованию вопроса об уголовной ответственности судей за коррупцион-
ные преступления по румынскому законодательству. После краткого введения в проблему корруп-
ции как феномен, ее появление и эволюции в румынском пространстве, авторы обращают особое 
внимание на взяточничество как коррупционное преступление. Они анализируют состав престу-
пления на основе действующего законодательства и доктрины.

Ключевые слова: судья, коррупция, коррупционные преступления, взяточничество.

Articolul cuprinde un studiu asupra problemei răspunderii penale a judecătorilor pentru infracțiunile de 
corupție în baza legislației României. După o introducere succintă asupra fenomenului corupției, apariției și 
evoluției acesteia în spațiul românesc, autorii pun accentul nemijlocit pe luarea de mită ca infracțiune relevantă 
în sistemul infracțiunilor de corupție. Ei analizează componența de infracțiune pornind de la legislația în 
vigoare și doctrina în domeniu.

Cuvinte-cheie: judecător, corupție, infracțiuni de corupție, luare de mită.

Th e article includes a study on the issue of criminal liability of judges for corruption off enses under 
Romanian law. Aft er a brief introduction on the phenomenon of corruption, its appearance and its evolution 
in the Romanian space, the authors emphasize the bribe taking as a relevant off ense in the system of corruption 
off enses. Th ey analyze the composition of the crime based on the legislation in force and the doctrine in the 
fi eld.
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Considerații preliminare cu privire la co-
rupție. În accepțiune generală, corupția presupu-
ne o manifestare, „o abatere de la moralitate, de 
la datorie” [18, p. 3], care exprimă o gravă degra-
dare, descompunere morală, venalitate [6, p. 230; 
17, p. 450].

În dreptul penal, termenul de „corupție” repre-
zintă o conduită a funcționarilor publici sau a per-
soanelor asimilate acestora, ce își vînd sau comer-
cializează atributele funcției în scopuri personale și 
ilicite, lezînd astfel buna desfășurare a activităților 

instituțiilor publice [23, p. 196]. Într-o altă opinie, 
corupția este văzută ca fi ind în esență un abuz de pu-
tere, de funcție din partea celor învestiți cu exercițiul 
acestora, săvîrșit în scopul obținerii de avantaje ma-
teriale, ori alte foloase [5, p. 3; 12, p. 5; 10, p. 138].

La nivel internațional, corupția este defi nită și 
catalogată în Convenția penală a Consiliului Eu-
ropei privind corupția [3], care împarte fenomenul 
în: corupție pasivă și corupție activă.

„Corupția activă reprezintă promisiunea, 
oferirea sau darea cu intenție, de către persoane, 
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direct sau indirect, a unui folos necuvenit, unui 
funcționar public, pentru sine ori pentru altul, în 
vederea îndeplinirii ori abținerii de la îndeplinirea 
unui act în exercițiul funcțiilor sale.

Corupția pasivă reprezintă solicitarea ori pri-
mirea cu intenție, de către un funcționar public, 
direct ori indirect, a unui folos necuvenit, pentru 
sine ori pentru altul, sau acceptarea unei oferte sau 
promisiuni a unui astfel de folos, în vederea înde-
plinirii ori abținerii de la îndeplinirea unui act în 
exercițiul funcțiilor sale” [2, p. 424].

Corupția a existat din cele mai vechi timpuri, 
din antichitate însoțind nefast societatea umană, 
organizată statal de la începuturile ei, de-a lungul 
existenței și evoluției milenare a acesteia, pînă în 
zilele noastre. Sub aspect istoric – la început mo-
ral și apoi juridic – s-a reacționat fi resc împotriva 
corupției. Protecția juridică împotriva acestui fe-
nomen s-a impus nu numai datorită sentimentului 
fi resc de ostilitate, ci mai ales din nevoia pe care 
societatea organizată și-o datorează și o datorează 
membrilor săi, de apărare împotriva descompunerii 
morale grave, a degradării, a venalității celor înves-
tiți cu exercițiul puterii sau al unei funcții [5, p. 3]. 

În antichitate, corupția era considerată una din 
componentele cele mai grave și mai răspîndite ale 
funcției publice. În anumite perioade istorice era 
acceptat ca ceva fi resc oferirea și primirea de fo-
loase de către funcționari pentru un serviciu bine 
făcut, de care clientul era mulțumit. Potrivit unor 
cercetători, abia în anul 1810 Codul penal francez 
(Codul lui Napoleon) incriminează pentru prima 
dată astfel de practici, prevăzînd sancțiuni drasti-
ce atât pentru cazul cînd erau îndeplinite corect 
sarcinile de serviciu, cît și pentru situația în care 
se efectuau acte contrare intereselor de serviciu, 
pentru obținerea unor foloase materiale [16, p. 4]. 
În pofi da acestei idei, în doctrină se susține că în-
ceputul incriminării faptelor de corupție se găsește 
în antichitate [12, p. 5].

În vechiul drept penal românesc, corupția 
apare incriminată destul de tîrziu – în perioada 
domniilor fanariote, dar și atunci imperfect. După 
cum se știe, dregătorii Principatelor române erau 
totodată judecători, iar veniturile lor se acumulau 
atît din impozitele și dijmele strînse sau din alte 
foloase culese în legătură cu atribuțiile pe care le 
aveau în administrarea țării, cît și din amenzile pe 
care le pronunțau în calitate de judecători. 

În a doua jumătate a sec. al XVI-lea, fenome-
nul corupției a devenit atît de răspîndit, încît linia 
de demarcație între darurile ofi ciale și cele neofi ci-
ale ajunsese să fi e tot mai labilă, sistemul darurilor 
fi ind atît de practicat încît făcea parte din arsenalul 
formulelor de politețe, iar persoanele ofi ciale le 
pretindeau pe față” [13, p. 90].

Despre corupția judecătorilor vorbește și Mi-
ron Costin în Letopisețul Țării Moldovei, care 
arată că aceștia puteau fi  sancționați, după legile 
vechi, în situația în care se lăsau corupți [7, p. 94].

Pînă la sfîrșitul sec. al XVIII-lea, istoricii 
nu mai semnalizează nicio lege care să prevadă 
delictul de corupție. Condițiile vieții materiale 
și sociale, dar în special, infl uența nefastă a Fa-
narului (Cartier din Constantinopol [20, p. 74]), 
nu a permis incriminarea faptelor de corupție 
mai devreme, deși numărul cazurilor de mituire 
a crescut considerabil în timpul domniilor fa-
nariote. Se consideră că anume domnitorii fa-
narioți au „implementat” obiceiurile degradante 
și servile preluate din Constantinopol, în mora-
la poporului român. Ei au condus administrația 
prin despuierea locuitorilor, prin degradarea ca-
racterului național și coruperea clasei superioa-
re [7, p. 95]. 

Din punct de vedere cronologic un act ce pre-
zintă importanță deosebită în reglementarea isto-
rică a infracțiunilor de mită este Pravilniceasca 
Condică (culegere de legi întocmită sub domnia 
lui Alexandru Ipsilante pentru Țara Românească, 
publicată și pusă în aplicare în 1780 [23, p. 196]), 
care prevedea, în capitolul întitulat „Pentru Ju-
decători”, pedepsire aspră a judecătorilor ce luau 
mită. Termenul de „pedepsire aspră” a fost utilizat 
întrucît în acea perioadă încă mai exista sistemul 
sancționării arbitrare. 

Următorul act important în domeniu a fost 
Condica Criminalistică din anul 1826 (cunoscu-
tă și sub denumirea de Condica Criminalicească 
și procedura ei [12, p. 15]), apărută în Moldova 
sub domnia lui Ioan Sandu Sturză, care prevedea 
delictul de corupție, însă cu un conținut inexact 
[23, p. 197]. Normele vizau doar acei funcționari 
ce ajutau sau înlesneau, în schimbul foloaselor 
materiale, evadarea deținuților sau condamnaților 
afl ați sub supravegherea lor, astfel că aceștia erau 
condamnați la pedeapsa închisorii și obligați să 
ajute la urmărirea evadaților, iar dacă eșuau, aveau 
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obligația să plătească dublul prețului corupției în 
benefi ciul instituțiilor de binefacere [12, p. 15]. 

În contextul Codului penal din 1865 (care în 
esență a reprezentat o adaptare la realitatea socială 
românească a codului penal francez), delictele de 
corupție (atît în formă pasivă, cît și activă) au fost 
incriminate într-o formulă modernă prin norme uni-
tare și precise, care prevedeau pedepse echilibrate 
cu caracter corector. Ulterior acesta a fost modifi cat 
și completat prin incriminarea trafi cului de infl uen-
ță, considerată la vremea aceea un element extrem 
de modern și o inovație legislativă, ce cuprindea 
ca modalitate normativă de săvîrșire a infracțiunii 
„acceptarea promisiunii” [23, p. 197]. Într-o altă 
opinie, fapta de trafi c de infl uență a fost reglemen-
tată în Pravilniceasca Condică, potrivit căreia era 
sancționat atît cumpărătorul de infl uență, cît și vîn-
zătorul de infl uență [12, p. 15; 20, p. 74].

Codul penal intrat în vigoare la 1 ianuarie 
1937, de asemenea, a adus elemente noi în ma-
terie, și anume prin incriminarea dării de mită, 
considerat fi ind că „de cele mai multe ori rolul 
principal în actele de corupție revine agenților de 
corupție. Ei sunt aceia care ispitesc funcționarii, 
oferindu-le bani și alte foloase”.

În linii generale, Codul penal din 1969 a păs-
trat conținutul infracțiunilor de corupție [9, p. 
186], importante noutăți intervenind în domeniu 
după anul 1989.

În prezent, în România, infracțiunile de co-
rupție sunt incriminate în Noul Cod Penal [21], 
precum și în Legea 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea și sancționarea faptelor de corupție 
[14], care prevede unele infracțiuni asimilate in-
fracțiunilor de corupție. 

În contextul identifi cării în mod convențional 
a tipurilor de corupție, M. Murea [20, p. 43] atestă 
existența corupției în sistemul judiciar (de rând cu 
corupția politică, corupția în sistemul administra-
ției publice, corupția în domeniul afacerilor etc.), 
pornind de la cercetările științifi ce în domeniu și 
existența unor condamnări penale. În opinia au-
torului, actele de corupție sunt prezente la nivelul 
fi ecărui element al sistemului judiciar, precum: in-
stanțele de judecată, procurorii, poliția judiciară și 
alte organe care participă la înfăptuirea actului de 
justiție.

Vorbind nemijlocit despre răspunderea jude-
cătorilor pentru infracțiunile de corupție, prezintă 

importanță doar faptele incriminate de Noul Cod 
Penal (în continuare NCP) în Titlul V (Infracțiuni 
de corupție și de serviciu), Capitolul I (Infracțiuni 
de corupție), și anume:

- Luarea de mită (art. 289), 
- Darea de mită (art. 290), 
- Trafi cul de infl uență (art. 291), 
- Cumpărarea de infl uență (art. 292).
Luarea de mită. În general, comportarea cin-

stită, corectă a funcționarilor publici, a oricărui 
salariat în exercitarea atribuțiilor serviciului este o 
condiție sine qua non atît pentru prestigiul, auto-
ritatea acestora ori a instituției, organului de stat, 
persoanei juridice în care își desfășoară activita-
tea, cât și pentru existența, evoluția, echilibrul și 
forța societății democratice, organizate statal [5, p. 
10]. În acest context, luarea de mită este conside-
rată forma cea mai gravă de manifestare a corup-
ției care șubrezește și pune în pericol deosebit de 
serios și grav însăși existența societății democra-
tice [4, p. 15], ceea ce determină necesitatea com-
baterii stringente a acesteia.

În contextul acestei necesități, legislativul ro-
mân incriminează sub denumirea de luare de mită 
(în art. 289 alin. (1) din NCP): „[f]apta funcţio-
narului public care, direct ori indirect, pentru sine 
sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte 
foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea 
unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, 
neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndepli-
nirii unui act ce intră în îndatoririle sale de servi-
ciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar 
acestor îndatoriri (...)”. 

Forma asimilată, prevăzută de alin. (2) al art. 
289 din NCP constă în „[f]apta prevăzută în alin. 
(1), săvârşită de una dintre persoanele prevăzute 
în art. 175 alin. (2), constituie infracţiune numai 
când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, în-
târzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoriri-
le sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act 
contrar acestor îndatoriri”.

Din analiza prevederilor art. 175 din NCP, se 
poate constata că o faptă similară comisă de un 
judecător cade sub incidența alin. (1) al art. 289 
din NCP, întrucît acesta atît exercită atribuții și 
responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul 
realizării prerogativelor puterii judecătorești (lit. 
a), cît și exercită o funcție de demnitate publică 
(lit. b). Respectiv, în continuare vom face referire 
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exclusivă la această categorie de funcționari pu-
blici.

Obiectul juridic special al acestei infracți-
uni este constituit din relațiile sociale privitoare 
la comportarea corectă, cinstită, onestă a funcți-
onarilor publici, atât în exercitarea atribuțiilor de 
serviciu, cît și în raport u cetățenii, combaterea 
faptelor de venalitate prin care sunt lezate presti-
giul, autoritatea, credibilitatea de care trebuie să se 
bucure instituția, organismul statal în care făptui-
torul își desfășoară activitatea [5, p. 10-11]. Altfel 
spus, obiectul juridic specifi c al acestei infracțiuni 
poate fi  redus la buna desfășurare a activităților de 
serviciu, care presupune îndeplinirea cu probitate 
de către funcționarul public (în cazul nostru jude-
cător – e.n.) a îndatoririlor de serviciu [23, p. 209].

Obiectul material. Potrivit cercetătorilor, lu-
area de mită este o infracțiune de pericol, neavând 
în structura sa juridică un obiect material [4, p. 
16]. Or, altfel spus, acțiunea făptuitorului nu este 
îndreptată împotriva unui bun [10, p. 143]. Banii, 
bunurile ori foloasele pretinse, primite sau a căror 
promitere a fost acceptată de către judecător, nu 
constituie obiect material al infracțiunii de luare 
de mită, ci profi tul obținut de subiectul activ prin 
săvîrșirea acesteia [4, p. 16].

Subiect activ al infracțiunii, după cum am 
constatat mai sus (dar și cu ocazia unui alt deme-
rs științifi c) poate fi  judecătorul în calitatea sa de 
funcționar public. În concret, după cum se știe 
prerogativele puterii judecătorești sunt realizate 
de către judecători numiți în condițiile legii, care 
își exercită și execută atribuțiile în cadrul Înaltei 
Curți de Casație și Justiție ori a celorlalte instan-
țe de judecată stabilite de lege. Important este de 
precizat că, pornind de la criteriul prerogativelor 
puterii judecătorești, se consideră că magistrații/
judecătorii-asistenți nu răspund penal pentru in-
fracțiunea de luare de mită în baza alin. (1) al art. 
289 – deci, ca judecătorii – ci în baza alin. (2) al 
aceluiași articol, întrucât sunt catalogați ca făcînd 
parte dintr-o altă categorie de funcționari publici 
(de rînd cu grefi erii și experții Institutului Național 
de Expertiză Criminalistică) [4, p. 22]. 

În legătură cu participația penală, situația 
coautoratului este posibilă, dar pentru existența 
acesteia este necesar ca făptuitorii să aibă calitatea 
specială cerută de lege pentru autor [23, p. 217]. În 
cazul nostru, participația penală la infracțiunea de 

luare de mită este posibilă în situația în care făp-
tuitorii au calitatea de judecător (bunăoară, cînd 
aceștia fac parte dintr-un complet). Respectiv, 
apare întrebarea dacă este posibilă participanția 
penală, în cazul în care au calitatea de făptuitori 
un judecător și un procuror? În opinia noastră, o 
astfel de variantă ar fi  posibilă doar în cazul în care 
mita este luată în vederea realizării unuia și acelu-
iași scop criminal. 

Instigator sau complice poate fi  orice persoa-
nă. Complicele nu trebuie să aibă aceiași calita-
te ca autorul infracțiunii. Mai mult, mituitorul nu 
este participant la infracțiunea de luare de mită, ci 
autor al unei infracțiuni distincte (darea de mită) 
[2, p. 426].

Subiect pasiv al infracțiunii. Raportat la 
categoria judecătorilor, putem susține că drept 
subiect pasiv principal al infracțiunii de luare de 
mită se prezintă statul, puterea judecătorească în 
ansamblul său, dar și instanța în cadrul căreia își 
exercită activitatea judecătorul, a căror prestigiu și 
autoritate sunt lezate prin săvîrșirea infracțiunii de 
luare de mită.

Totodată, în structura juridică a infracțiunii de 
luare de mită apare și un subiect pasiv secundar, 
reprezentat de persoana constrânsă de către su-
biectul activ să dea mită, interesele acesteia fi ind 
indubitabil lezate [4, p. 35].

Latura subiectivă, după cum se știe, refl ectă 
poziția, atitudinea subiectului activ față de faptele 
care defi nesc elementul material al laturii obiecti-
ve și rezultatul acestora. 

Referitor la infracțiunea de luare de mită, în 
doctrină nu există o singură opinie referitor la 
acest subiect. Bunăoară, într-o opinie, expusă re-
lativ recent, se susține că luarea de mită se săvîr-
șește numai cu intenție, care poate fi  directă sau 
indirectă [4, p. 55]. Într-o altă viziune, ceva mai 
veche, pe care o susținem, se consideră că această 
infracțiune se săvîrșește numai cu intenție directă, 
califi cată de scop. Scopul care califi că intenția, în 
cazul infracțiunii de luare de mită, este acela ca 
funcționarul să îndeplinească, să nu îndeplinească, 
să urgenteze sau să întîrzie îndeplinirea unui act 
ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să înde-
plinească un act contrar acestor îndatoriri. Pentru 
existența intenției califi cate nu este necesar ca sco-
pul cerut să fi e realizat, este sufi cient ca funcțio-
narul să acționeze urmărind aceasta [10, p. 163].
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După cum vom vedea în cele ce urmează legă-
tura dintre elementul material al infracțiunii și sco-
pul expus este una foarte puternică, determinând 
însăși existența infracțiunii. Prin urmare, putem 
conchide că judecătorul poate comite infracțiunea 
de luare de mită numai cu intenție directă, întrucât 
își dă seama destul de bine de caracterul prejudi-
ciabil al faptei sale, prevede urmările ei prejudi-
ciabile și dorește survenirea acestor urmări. Este 
greu de acceptat ca judecătorul, fi ind persoana cea 
mai versată în materia cunoașterii legii și califi că-
rii faptelor ce cad sub incidența legii penale, luînd 
mită, doar să admită, în mod conștient, surveni-
rea urmărilor. Confi rmarea unei astfel de deducții 
o regăsim în literatura de specialitate, în care se 
specifi că destul de clar că „nu pot fi  săvârșite cu 
intenţie indirectă infracţiunile cu componenţe for-
male, infracţiunile ce includ în componenţa lor un 
scop special, …” [11, p. 206-207]. 

Latura obiectivă. Elementul material al la-
turii obiective a infracțiunii constă în fapta jude-
cătorului care pretinde ori primește bani sau alte 
foloase, care nu i se cuvin, ori care acceptă promi-
siunea unor astfel de foloase. Deci, luarea de mită 
se poate realiza sub aspectul elementului material 
doar printr-o acțiune, diferită față de vechiul cod 
penal. Diferența constă în aceea că, în cazul in-
criminării anterioare, elementul material se putea 
realiza și printr-o inacțiune (nerespingerea propu-
nerii de bani și alte foloase [4, p. 40]). 

În actuala reglementare, acțiunea poate consta 
în: pretinderea sau primirea de bani și alte foloase 
ori în acceptarea promisiunii unor astfel de foloa-
se [23, p. 218]. Elementul material al infracțiunii 
poate să constea, alternativ, în oricare dintre cele 
trei modalități normative comisive.

În context, este necesar de a specifi ca în ce 
constă fi ecare modalitate și care-i sunt particula-
ritățile. 

Prima modalitate de comitere a infracțiunii 
se manifestă prin acțiunea de a pre  nde, care în-
seamnă a cere, a formula o pretenție. În aceas-
tă modalitate de săvîrșire a infracțiunii iniția  va 
aparține făptuitorului (judecătorului – e.n.) [2, p. 
432]. 

Pre  nderea poate fi  expresă, fățișă, directă, 
formulată prin cuvinte, oral sau în scris, prin orice 
mijloace de comunicare, dar și ocolitoare, insidi-
oasă, prin gesturi, a  tudini, conduită, semne de 

asemenea natură încît să fi e neechivocă pentru 
cel căruia îi este adresată, să fi e înțeleasă de aces-
ta [4, p. 30]. 

Nu este neapărat ca pre  nderea să fi e înțelea-
să de oricine. Este însă necesar și sufi cient ca, în 
funcție de împrejurări și mijloacele în care și prin 
care a fost formulată (gesturi, semne, a  tudine, 
conduită), pre  nderea să fi e înțeleasă de cel că-
ruia îi este adresată. Bunăoară, fapta de pre  nde-
re este realizată și atunci cînd făptuitorul corupt 
aduce în discuție o datorie apăsătoare căreia nu-i 
poate face față, despre greutățile materiale pe 
care le suportă, despre dorința soției de a avea 
bijuterii etc. (I. Baumann [1, p. 21] citat de H. Di-
aconescu [5, p. 30-31]. Mai mult, cel căruia i s-a 
adresat pretenția trebuie să înțeleagă semnifi ca-
ția cererii, cît și faptul că banii sau foloasele sunt 
necuvenite [4, p. 37]. 

Fie că este expresă, directă sau aluzivă, pre  n-
derea de către făptuitor (judecător – e.n.) de bani 
sau alte foloase trebuie să fi e clară, neechivocă, 
evidențiind intenția subiectului ac  v de a stabili 
legătura dintre ea și îndeplinirea, neîndeplinirea, 
urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act care 
intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură 
cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, 
să ajungă la cunoș  nța des  natarului și să fi e în-
țeleasă ca atare de către acesta. Acestuia nu i se 
cere să înțeleagă semnifi cația penală a pretenției. 
Lui însă i se cere să ș  e legătura care există între 
pre  nderea sumelor de bani sau a altor foloase și 
realizarea de către subiectul ac  v a îndatoririlor 
de serviciu ce revin acestuia (E. Schmidt [22] citat 
de H. Diaconescu [4, p. 38]).

Atunci cînd pre  nderea este formulată prin-
tr-o scrisoare, ea cons  tuie elementul material al 
laturii obiec  ve a infracțiunii nu cînd a fost expe-
diată, ci atunci cînd aceasta a ajuns la des  natar, 
care a luat cunoș  nță de ea și a înțeles-o [7, p. 
126].

Pentru consumarea infracțiunii nu este nece-
sar ca pretenția să fi e sa  sfăcută [2, p. 432]. Mai 
mult, existența infracțiunii nu este dependentă de 
a  tudinea des  natarului pretenției de a accepta 
sau nu, de a-i da curs, de a se conforma.

Cea de-a doua modalitate de comitere a luă-
rii de mită constă în acțiunea judecătorului de a 
primi bani sau alte foloase, care presupune luarea 
în stăpînire, căpătarea, luarea în posesie a banilor 
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sau a altor foloase, care i se dau, remit. Potrivit 
cercetătorilor, în acest caz, inițiativa aparține mi-
tuitorului/ corupătorului, primirea fi ind de necon-
ceput fără un act de remitere efectuat de acesta [2, 
p. 432].

În esență, este vorba fi e de predarea efectivă a 
banilor sau a altor foloase, fi e de punerea acesto-
ra la dispoziția făptuitorului /judecătorului – e.n./ 
(consemnarea sumelor în contul lui bancar, plata 
unor datorii ale acestuia etc.). Deci, în această va-
riantă normativă, elementul material al infracțiu-
nii impune ori contactul fi zic, material, corporal 
al făptuitorului /judecătorului – e.n./ cu banii sau 
foloasele date, ori punerea acestora la dispoziția 
sa [4, p. 38].

Primirea poate fi  precedată de pretindere și/
sau acceptare, situații în care infracțiunea se con-
sumă în momentul formulării acestora și se epui-
zează în acela al primirii, putînd determina după 
caz, existența unei unități naturale de infracțiune 
ori a uneia continuate.

Important este că primirea banilor sau a altor 
foloase trebuie să fi e voluntară, liberă și, de regu-
lă, precedată sau însoțită de acceptare. Dat fi ind 
faptul că între acceptare și primirea banilor sau a 
altor foloase există un oarecare interval de timp, 
uneori extrem de scurt, primirea nu trebuie limita-
tă la preluarea materială a banilor sau a altor foloa-
se, putînd consta în lăsarea, punerea acestora la în-
demîna judecătorului, care le poate prelua oricînd 
sau dispune de ele etc. În acest sens, cînd este vor-
ba de foloase, este greu de acceptat sau aproape 
este imposibilă preluarea manuală a acestora, fi ind 
sufi cientă doar culegerea, dobîndirea avantajelor 
create astfel [5, p. 32].

Ultima, cea de-a treia modalitate de săvîrșire 
a infracțiunii poate consta în acceptarea promisiu-
nii unor bani sau foloase ce nu se cuvin judecăto-
rului. Acceptarea presupune acordul, consimțirea, 
învoirea judecătorului la promisiunea de bani sau 
alte foloase. La fel ca și primirea, acceptarea tre-
buie să fi e voluntară și liberă. Ea poate fi  expresă, 
clară, neechivocă, dar și implicită, tacită, rezultată 
neechivoc din conduita, gesturile, atitudinea jude-
cătorului.

Faptele de pretindere, primire sau acceptare a 
propunerii pot fi  săvîrșite direct de judecător sau 
indirect, prin intermediari, prin persoane interpu-
se, care pot avea calitatea de participant ocazionali 

la aceasta. Banii sau alte foloase pretinse, primite 
sau acceptate, direct sau indirect, de către jude-
cător, pot fi  atât pentru acesta, cât și pentru altul 
(persoana fi zică sau juridică) [4, p. 42].

În oricare dintre modalitățile de comitere, 
existența elementului material al infracțiunii este 
condiționată de întrunirea cumulativă a cîteva 
condiții, precum oricare dintre acțiunile menționa-
te trebuie să aibă ca obiect bani sau alte foloase, 
care trebuie să fi e necuvenite, adică făptuitorul să 
nu fi e îndreptățit a le pretinde sau primi și este ne-
cesar ca actul pentru a cărui îndeplinire, neînde-
plinire etc. făptuitorul pretinde, primește etc., bani 
sau foloase să facă parte din sfera atribuțiilor de 
serviciu ale acestuia [2, p. 432].

Într-o formulă mai detaliată, aceste condiții 
presupun următoarele particularități:

a) Actele de pre  ndere, primire și accepta-
re a promisiunii trebuie să privească, să se refe-
re la bani și alte foloase. În  mp ce noțiunea de 
„bani” este destul clară, termenul de „alte foloa-
se” a suscitat diferite interpretări în literatura de 
specialitate. 

Într-o accepțiune generală, prin folos se în-
țelege câș  gul material ori moral, avantaj, profi t 
sau benefi ciu [17, p. 450]. În doctrină, acestei 
noțiuni i-a fost dat sensul de avantaje materi-
ale (bunuri, comisioane, împrumuturi, vînzări 
sau cumpărături, amânări sau iertări de datorii, 
prestații de servicii gratuite sau în condiții avan-
tajoase etc.), dar și avantaje nepatrimoniale, 
morale (acordarea unor  tluri – academice, uni-
versitare, ș  ințifi ce, culturale, spor  ve – deco-
rații, dis  ncții, grade militare etc.). Referitor la 
foloasele morale, unii cercetători nuanțează că 
ele trebuie acceptate și limitate ca avînd acest 
rol numai la acelea care mai devreme sau mai 
 rziu au ori pot avea consecințe de ordin patri-

monial, sporind situația patrimonială a judecă-
torului. Pentru că măsura în care folosul moral 
atrage de îndată sau mai  rziu consecințe patri-
moniale determină existența infracțiunii de lu-
are de mită. Avantajele pur morale nu răspund 
și nu corespund ideii de corupție, care a impus 
și jus  fi că incriminarea luării de mită [5, p. 36]. 
Prin urmare, se conchide că avantajele pur și ex-
clusiv morale, fără consecințe patrimoniale sau 
sociale, nu pot determina noțiunea de folos în 
sensul legii penale [10, p. 160].
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b) Banii sau alte foloase pre  nse, primite 
sau acceptate trebuie să nu fi e datorate făptuito-
rului în mod legal, ceea ce în termeni legali presu-
pune că ele trebuie să fi e necuvenite. 

În accepțiune generală se susține că banii și 
foloasele sunt necuvenite nu numai în situația în 
care serviciul prestat de funcționar este gratuit, 
dar și atunci cînd ele depășesc ceea ce este legal, 
datorat pentru actul efectuat sau serviciul prestat 
[10, p. 160].

Raportat la situația judecătorului, este greu 
de acceptat că o asemenea cerință necesită a fi  
întrunită, întrucît judecătorul pentru serviciul 
prestat nu percepe personal taxe, iar cele achita-
te cu  tlu de taxă de stat sunt depuse pe conturi 
bancare. Al  el spus, pentru un judecător banii și 
foloasele pre  nse, primite sau acceptate, vor fi  în-
totdeauna necuvenite.

c) Actele de pre  ndere, primire și accepta-
re a banilor și a altor foloase trebuie să fi e în le-
gătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea, urgen-
tarea sau în  rzierea îndeplinirii unui act ce intră 
în îndatoririle de serviciu ale subiectului ac  v al 
infracțiunii sau îndeplinirea unui act contrar aces-
tor îndatoriri.

Legătura dată nu este altceva decât relația, ra-
portul care trebuie să existe între faptele care de-
fi nesc materialitatea infracțiunii și condițiile im-
puse de lege pentru existența acesteia [4, p. 46]. 

Prin „act” în sensul infracțiunii de luare de 
mită se înțelege orice ac  vitate care trebuie efec-
tuată de către făptuitor (judecător – e.n.) în con-
formitate cu îndatoririle, atribuțiile, competen-
țele de serviciu ale acestuia [5, p. 37]. Actul care 
nu intră în sfera competențelor de serviciu ale 
acestuia nu determină existența laturii obiec  ve 
a infracțiunii. 

În același  mp, existența infracțiunii este con-
diționată legal de cerința ca actul negociat de 
judecător să fi e în sfera îndatoririlor, obligațiilor 
de serviciu ale acestuia, neavând relevanță dacă 
acesta a avut loc în  mpul sau în afara programu-
lui lui de lucru.

Exemplifi când am putea presupune că jude-
cătorul ar putea pre  nde, primi sau accepta pro-
misiunea de a lua bani sau alte foloase pentru 
soluționarea unui li  giu în favoarea mituitorului, 
stabilirea unei pedepse mai blânde sau eliberarea 
de pedeapsă, scu  rea de plata taxei de stat etc.

Referitor la neîndeplinirea unui act, aceasta 
înseamnă neefectuarea unui act, a unei ac  vități 
care trebuie îndeplinită în baza îndatoririlor de 
serviciu ale judecătorului. Ea poate să fi e dată de 
neexercitarea ac  vității (actului), lăsarea acestuia 
în nelucrare, refuzul de a da curs dispozițiilor ori 
cererilor primite, rămânerea în pasivitate față de 
acestea și poate fi  totală sau parțială, defi ni  vă 
sau temporară, în raport cu termenul stabilit [8, 
p. 82]. Ca exemplu poate servi, bunăoară, fapta 
judecătorului – președinte de instanță – de nedis-
tribuire aleatorie a dosarului și repar  zarea aces-
tuia unui anumit judecător.

În același context, trebuie precizat care act 
este contrar îndatoririlor de serviciu. Pentru a-l 
aprecia în acest fel, trebuie cercetat nu numai ac-
tul în sine, ci și ansamblul îndatoririlor de serviciu 
ale judecătorului [10, p. 163]. Stabilirea caracte-
rului contrar îndatoririlor de serviciu al unui act 
presupune situarea acestuia în ansamblul acesto-
ra și considerarea lui în acest context, chiar dacă 
îndatoririle strict specifi ce actului au fost respec-
tate (I. Mazini [15, p. 171] citat de H. Diaconescu 
[4, p. 47]). 

Actul contrar îndatoririlor de serviciu nu este 
unul care intră în componența normală a judecă-
torului, nefăcînd parte din sfera obligațiilor gene-
rale ori specifi ce de serviciu ale acestuia. Desigur, 
el are legătură cu îndatoririle de serviciu al cărui 
opus este, așa încât el nu devine o obligație de 
serviciu.

Elementul material al infracțiunii de luare de 
mită este realizat și atunci cînd pre  nderea, pri-
mirea de ani sau alte foloaseori acceptarea primi-
rii acestora sunt în legătură cu urgentarea îndepli-
nirii de către subiectul ac  v a unui act la care era 
obligat, potrivit îndatoririlor de serviciu. Urgenta-
rea îndeplinirii unui act nu este altceva decît ac-
celerarea ritmului de înfăptuire, grăbirea realizării 
acestuia [4, p. 49]. 

Cel mai relevant exemplu în acest sens ar pu-
tea servi situația în care judecătorul examineză un 
li  giu civil sau o cauză penală în termeni foarte 
reduși.

Spre deosebire de reglementarea penală 
anterioară, faptele care defi nesc materialitatea 
infrațiunii de luare de mită, potrivit reglementă-
rii actuale, pot fi  comise a  t înainte, cît și după 
efectuarea actului care a determinat comiterea 
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lor. Acest moment a dus la încetarea discuțiilor 
doctrinare pe marginea delimitării infracțiunii de 
luare de mită de primirea de foloase necuvenite 
(art. 256 din Codul penal din 1969), care, de al  el, 
nici nu a mai fost incriminată dis  nct.

Fără îndoială că pr  nderea, primirea de bani 
sau alte foloase ori acceptarea promisiunii aces-
tora după îndeplinirea de către funcționarul pu-
blic a unui act la care era obligat de îndatoririle 
de serviciu creează grave stări de pericol pentru 
relațiile sociale referitoare la probitatea, ones  -
tatea acestuia, la încrederea pe care cetățeanul 
trebuie să o aibă față de autoritățile publice, ins  -
tuțiile publice, persoanele pe care ei le reprezintă 
și în numele cărora acționează. În cazul nostru fi -
ind vorba de judecători, este clar că se pune sub 
semnul întrebării probitatea puterii judecătoreș   
și încrederea cetățeanului în actul de jus  ție.

În opinia corectă a cercetătorilor, sub aspect 
e  c, moral pare a fi  mai gravă și periculoasă pre-
 nderea, primirea de bani sau alte foloase ori 

acceptarea promiterii acestora, săvîrșite de către 
făptuitor (judecător – e.n.) în legătură cu îndepli-
nirea, neîndeplinirea, urgentarea ori în  rzierea 
îndeplinirii unui act la care era obligat, potrivit 
îndatoririlor de serviciu ori efectuarea unui act 
contrar acestora decît acelea săvârșite după rea-
lizarea acestuia, situație ce trebuie să se refl ecte 
corespunzător în pedeapsa prevăzută de lege, în 
limitele acesteia (inferioară și superioară). Lăsa-
rea acestei situații numai la la  tudinea judecăto-
rului nu rezolvă problema în discuție, nu reliefea-
ză pericolul social abstract al faptei, chiar dacă ea 
se situează în sfera și limitele reglementării juridi-
ce actuale [4, p. 51].

Totodată, în doctrină, destul de intens este 
disputată problema dacă, în limitele infracțiunii 
de luare de mită trebuie să existe o proporție în-
tre actul prestat de funcționar ori cerut acestuia 
și suma de bani ori folosul pre  ns, dat ori a cărui 
promitere a fost acceptată.

Într-o opinie dictrinară s-a susținut că existen-
ța elementului material al laturii obiec  ve a luării 
de mită este condiționată de proporția care tre-
buie să fi ințeze între bani și folosul pre  ns, primit 
ori acceptat și actul la care este ținut funcționarul, 
potrivit îndatoririlor serviciului său. În acest sens, 
V. Manzini argumenta că nu con  tuie corupție mi-
cile daruri ocazionale, comes  bile, de bani, țigări 

și alte asemănătoare a căror oferire are caracter 
de curtuazie, mai mult sau mai puțin interesate 
[15, p. 174-175] (citat de H. Diaconescu [4, p. 51]).

În literatura românească au fost argumenta-
te diferite viziuni în acest sens, dominantă fi ind 
opinia potrivit căreia atențiile, darurile, cadourile 
care au caracter simbolic nu atrag existența infrac-
țiunii de luare de mită nu pentru inexistența pro-
porției ce ar trebuie să existe între bani sau folos, 
pe de o parte, și actul (serviciul) funcționarului, 
pe de altă parte, ci pentru că ele au și își păstrează 
caracterul de gesturi de politețe, de gra  tudine, 
fi ind date, oferite, promise și primite în această 
des  nație, semnifi cație, intenție și nu ca fapt de 
corupție [5, p. 42].

Orice discuție nu-și mai are rostul atunci cînd 
elementul material se săvîrșește prin pre  nderea 
de către funcționar de bani sau alte foloase pen-
tru simplul și bunul mo  v, că într-o asemenea si-
tuație, ele nu mai au caracterul de cadouri, daruri 
ocazionale, pierzîndu-și acest caracter, acela de 
simboluri, banii sau foloasele pre  nse de funcți-
onar determină existența infracțiunii de luare de 
mită, reprezen  nd prețul stabilit de acesta pentru 
serviciile sale, pe care a înțeles să le  rguiască, să 
le vîndă [4, p. 53]. 

Dincolo de elemetele cons  tu  ve ale infrac-
țiunii de luare de mită, trebuie menționat că 
aceasta este o infracțiune instantanee, întrucât 
se săvîrșește și se consumă atunci cînd subiectul 
ac  v a pre  ns și primit bani sau alte foloase ori a 
acceptat promiterea acestora în legătură cu înde-
plinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori în  rzierea 
efectuării unui act care intră în datoriile sale de 
serviciu, ori efectuarea unui act contrar acestor 
îndatoriri [10, p. 163; 4, p. 56].

Pre  nderea de bani sau alte foloase ori accep-
tarea promisiunii acestora în circumstanțele date 
nu sunt altceva decît acte premergătoare ale pri-
mirii lor, dar pe care, considerîndu-le periculoase 
social, legea penală le-a prevăzut ca element ma-
terial al laturii obiec  ve a infracțiunii de luare de 
mită, situîndu-le pe același plan cu ea. Respec  v, 
sub acest aspect, infracțiunea de luare de mită a 
fost jus  fi cat considerată ca fi ind una cu consu-
mare an  cipată, care nu are forma imperfectă a 
tenta  vei [5, p. 34].

Pe marginea momentului consumării infrac-
țiunii, în doctrină au fost conturate două poziții. 
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Într-o primă opinie se susține că infracțiunea de 
luare de mită se săvîrșește și se consumă în mo-
mentul realizării înțelegerii între mituit și mituitor 
(I. Munteanu [19, p. 75] citat de H. Diaconescu [5, 
p. 46]). În cea de-a doua opinie, se consideră că 
infracțiunea de luare de mită se consumă în mo-
mentul săvîrșirii oricăreia dintre cele cinci acțiuni 
alterna  ve care defi nesc elementul material al la-
turii obiec  ve a acesteia [5, p. 47]. Ca argument 
se consideră că din împrejurarea că în toate mo-
dalitățile norma  ve, infracțiunea de luare de mită 
presupune o anumită a  tudine, conduită din par-
tea mituitorului, de a da ori promite bani sau alte 
foloase, nu se poate trage concluzia că legea im-
pune survenirea și existența unei înțelegeri între 
acesta și funcționarul mituit. Mai mult, săvîrșirea 
luării de mită în modalitatea pre  nderii este rea-
lizată exclusiv prin acțiunea funcționarului corupt 
de a cere bani sau alte foloase, fără nici o legătură 
cu a  tudinea mituitorului ori a intermediarului 
acestuia [4, p. 57].

Sub aspectul formei, se consideră că luarea de 
mită poate exista sub forma infracțiunii con  nua-
te în cazurile în care subiectul ac  v săvîrșeșe fap-
tele care defi nesc elementul material, la intervale 
de  mp, dar în baza aceleiași hotărîri. Remiterea 
banilor sau a altor foloase în rate succesive deter-
mină existența unei unități naturale a infracțiunii, 
din moment ce faptele ce o preced – pre  nderea 
ori acceptarea promiterii lor – sunt ele însele în-
tr-o as  el de unitate. Atunci cînd remiterea bani-
lor ori a altor foloase s-a făcut în rate succesive, 
între care au existat pauze nefi reș  , între ele in-
terpunîndu-se alte ac  vități ale subiectului ac  v, 
dar în baza aceleiași hotărîri infracționale, luarea 
de mită va exista în forma infracțiunii con  nuate 
[4, p. 58].

În situația ăn care funcționarul corupt a săvîr-
șit o altă infracțiune în legătură cu care a luat mita, 
aceasta va exista în concurs cu aceea de luare de 
mită, chiar dacă ele sunt legate între ele una de 
cealaltă. Pe de altă parte, este de precizat că noaa 
reglementare dacă infracțiunii de luare de mită a 
creat posibilitatea existenței acesteia împreună 
cu infracțiunea de abuz în serviciu, atunci cînd ac-
tul în legătură cu care pre  nde ori primește bani 
sau alte foloase ori acceptă promisiunea acestora 
este pentru un act califi cat ca abuz în serviciu [4, 
p. 58-59].

Pedeapsa aplicabilă pentru infracțiunea de lu-
are de mită cuprinde:

- ca pedeapsă principală - închisoarea de la 
3 la 10 ani;

- ca pedeapsă complementară - interzice-
rea exercitării dreptului de a ocupa o funcție pu-
blică ori de a exercita profesia sau ac  vitatea în 
executarea căreia a săvârșit fapta.

Suplimentar, legea penală prevede că banii, 
valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse 
confi scării, iar cînd acestea nu se mai găsesc, se 
dispune confi scarea prin echivalent (art. 289 alin. 
(3) din NCP).

Ca sancțiune de drept penal, măsura de sigu-
ranță a confi scării speciale a fost determinată de 
ideea că este, deopotrivă, imorală, ilegală și peri-
culoasă social, păstrarea de către funcționarul co-
rupt a banilor, valorilor sau a oricăror bunuri sau 
foloase obținute, dobîndite prin săvîrșirea infrac-
țiunii de luare de mită. Astfel, ea completează în 
mod necesar, regimul sancționator al infracțiunii, 
sporind, indiscutabil, efi ciența acestuia [4, p. 62].

Raportat la situația judecătorului corupt, o ast-
fel de sancțiune necesită a fi  substanțial cosolidată, 
mai ales prin verifi carea veniturilor acestuia și a 
rudelor sale, întrucît de cele mai dese ori „venitu-
rile” obținute din acte de luare de mită sunt camu-
fl ate prin diferite donații și transmiteri de bunuri 
și valori sub orice altă formă celor mai apropiate 
rude ale acestuia.

În concluzie, precizăm că luarea de mită este 
cea mai răspîndită infracțiune comisă de reprezen-
tanții puterii judecătorești, chiar dacă decalajul 
dintre infracționalitatea înregistrată și cea latentă 
este enormă, ceea ce refl ectă doar formal contra-
riul.
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ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ: 
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ

В статье рассмотрено современное состояние организованной преступности в Украине. Опре-
делены основные современные факторы, детерминирующие новые формы этой преступности. Про-
анализированы статистические показатели, характеризующие организованную преступность.

Ключевые слова: организованная преступность, коррупция, состояние, тенденции, группировка.

Articolul ia în considerare starea actuală a crimei organizate în Ucraina. Sunt determinați principalii 
factori moderni care determină noile forme ale acestei infracțiuni. Sunt analizați indicatorii statistici care 
caracterizează criminalitatea organizată.

Cuvinte cheie: crima organizată, corupție, stare, tendințe, grupare.

Th e article describes the current state of organized crime in Ukraine. Th e main modern factors determining 
new forms of this crime are identifi ed. Statistical indicators characterizing organized crime are analyzed. 
Modern organized crime is characterized by the commission of professional crimes, which are carefully 
masked and have a high level of latency. New forms are emerging, transnational organized crime is becoming 
increasingly large, new factors of its determination are appearing.

Th e author analyzed the infl uence of modern factors on the trend of organized crime. Further deterioration 
of the socio-economic situation may be due to the continuation of hostilities in the east of Ukraine and low 
domestic and external demand for goods, services of domestic business entities, increase of tariff s for housing 
and communal services, electricity. Among the key factors that will aff ect the state of the economy in the state, 
one can distinguish the following: military actions in the east of Ukraine and the breakdown of interregional 
ties as a result of the loss of control over the Crimea, separate territories of Donetsk, Lugansk regions; low 
domestic, external demand as a result of the fi nancial and economic crisis; complicated trade relations with the 
countries of the Middle East as a result of hostilities in Syria; reducing the purchasing power of the population 
as a result of reducing its real incomes; worsening fi nancial results of enterprises, curtailing credit activity, 
reducing public funding and high unemployment; the complication of access of Ukrainian goods to the markets 
of China, the Middle East, CIS countries; decrease of world prices for export goods from Ukraine; low level of 
judicial protection of private property, foreign direct investment.

Keywords: organized crime, corruption, state, trend, group. 
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Постановка проблеми
Протидія злочинності – це одна з клю-

чових проблем сучасних реалій, яка турбує 
людство протягом багатьох століть та ста-
новить серйозну загрозу для реформ. Зло-
чинність, зокрема в її організованих формах, 

продовжує залишатися реальністю нашого 
життя і серйозною державною проблемою, 
особливо в умовах реформування правоохо-
ронної системи.  Офіційні статистичні відо-
мості свідчать про те, що серед облікованих 
злочинів, учинених організованими групами 
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та злочинними організаціями, переважають 
злочини загальнокримінальної спрямова-
ності, а саме проти життя та здоров’я особи, 
власності тощо. Водночас необхідно заува-
жити, що сучасна організована злочинність 
характеризується вчиненням професійних 
злочинів, які ретельно маскуються та мають 
високий рівень латентності. Виникають нові 
її форми, набуває все більших масштабів 
транснаціональна організована злочинність, 
з’являються нові фактори її детермінації. 
Саме тому виникає необхідність криміноло-
гічного дослідження сучасного стану органі-
зованої злочинності в нашій країні. 

Аналіз останніх досліджень
Слід зауважити, що організована зло-

чинність має негативний вплив практично 
на всі сфери суспільного життя, у зв’язку з 
чим ця проблематика розглядалася великою 
кількістю вітчизняних та зарубіжних науков-
ців. У різні часи питанням кримінологічно-
го дослідження організованої злочинності 
присвячували свої роботи О.  Джужа, А.  За-
калюк, О.  Кваша, М.  Корнієнко, О.  Костен-
ко, М. Мельник, В. Куц, О. Ярмиш, В. Шакун, 
С.  Шепетько та ін. Здобутки цих та інших 
вчених мають вагоме науково-практичне зна-
чення у дослідженні кримінологічного аналі-
зу організованої злочинності, але трансфор-
мації форм організованої злочинності, три-
вала соціально-економічна криза, наявність 
військового конфлікту в нашій країні зумов-
люють потребу в подальшому вивченні цієї 
проблематики.

Метою статті є кримінологічний аналіз 
стану організованої злочинності протягом 
останніх років та визначення основних її тен-
денцій.

Виклад основного матеріалу
Злочинність – це небезпечний прояв люд-

ської поведінки, що завдає величезної шкоди 
суспільству. Терміном «злочинність» позна-
чають сукупність злочинів, що вчиняються у 
даному суспільстві в даний час. Це соціальне, 
масове явище, що має певні причини, умови, 
закономірності, тенденції [1, с. 7].

Організована злочинність,  проблеми її 
виникнення, розвитку та розповсюдження 
є предметом дослідження багатьох науков-
ців різних галузей юриспруденції. Варто за-
уважити, що з давніх часів організована 
злочинність пройшла певну еволюційну 
трансформацію. Спочатку це були поодино-
кі злодійські та розбійницькі угруповання, 
які вчиняли злочини виключно з корисли-
вих мотивів, а сьогодні організовані групи 
та злочинні організації вже мають вигляд 
структурованих транснаціональних зло-
чинних кланів зі своїми внутрішніми тра-
диціями й законами. Для досягнення певної 
конкретики у розумінні цього феномену за-
значимо, що в межах цієї роботи організо-
вана злочинність визначається, відповід-
но до Закону України «Про організаційно-
правові основи боротьби з організованою 
злочинністю» [2], як сукупність злочинів, 
що вчиняються у зв’язку зі створенням та 
діяльністю організованих злочинних угру-
повань. Чинне національне законодавство 
розкриває зміст організованої злочинності 
через інститут співучасті в злочині. Зокрема, 
у статті 28 Кримінального кодексу України 
передбачено форми співучасті, надано ви-
значення організованої групи та злочинної 
організації. Крім того, викликає науковий 
інтерес питання класифікації організованих 
злочинних груп. Так, наприклад, цікавою є 
позиція Я.  Калиновської [3, с. 166-167], яка 
диференціює організовану злочинність та-
ким чином:

1. Залежно від виду злочинної діяльнос-
ті:

групи, які вчиняють злочини лише за-
гальнокримінальної спрямованості;

групи, які вчиняють з однаковою часткою 
як злочини загальнокримінальної спрямова-
ності, так і інші види злочинів (економічні, 
екологічні тощо);

групи, які вчиняють злочини загально-
кримінальної спрямованості лише як продо-
вження чи закінчення «основних» злочинів 
іншої спрямованості.
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2. Залежно від мети вчинення злочину:
групи, які вчиняють злочини виключно з 

корисливих мотивів;
групи, які вчиняють злочини з інших мо-

тивів – помста, розпалення національної во-
рожнечі.

3. Залежно від рівня вчинення злочин-
ної діяльності:

групи, які вчиняють злочини виключно 
на професійному рівні та замовні;

групи, які вчиняють злочини як на про-
фесійному рівні, так і без попередньої підго-
товки та навичок;

групи, які вчиняють виключно побутові 
злочини.

4. Залежно від використання під час 
злочинної діяльності різного виду зброї:

групи, які використовують вогнепальну 
зброю та вибухові речовини;

групи, які використовують холодну 
зброю;

групи, які не використовують зброю.

5. За кількісним показником:
групи складом до 3 осіб;
групи складом від 3 до 10 осіб;
групи складом від 10 до 20 осіб;
групи складом більше 20 осіб.

6. За розгалуженістю:
одноцентрові групи (існує лише 1 угрупо-

вання);
2 та більше угруповань, що входять до 

складу одного. 

7. За характером відносин між членами 
злочинних груп та організацій:

групи, що створені на основі родинних 
стосунків;

групи, що створені на підставі ідеологіч-
них, етнічних, расових чи інших суспільних 
поглядів;

групи, які створені у зв’язку із знайом-
ством чи проведенням спільного часу в міс-
цях із обмеженим колом осіб (місця позбав-
лення волі, територія проведення антитеро-
ристичної операції тощо). 

8. За наявністю та рівнем корумпованих 
зв’язків:

групи, які мають добре налагоджені ко-
румповані зв’язки, або членами таких груп є 
високопосадовці;

групи, які не мають постійних корумпо-
ваних зв’язків та використовують лише одно-
разові знайомства;

групи, що зовсім не мають корумпованих 
зв’язків.

Вказана класифікація надає досить повне 
уявлення про характеристику тих організо-
ваних груп та злочинних організацій, які вже 
виявлені правоохоронними органами, тобто 
інформацію про які можна отримати з офі-
ційних інформаційних джерел. Відповідно до 
Звіту про результати боротьби з організова-
ними групами та злочинними організаціями, 
розміщеного на офіційному веб-сайті Гене-
ральної прокуратури України [4], в нашій 
країні простежується тенденція до зростання 
кількості виявлених організованих груп та 
злочинних організацій. Так, якщо у 2017 році 
правоохоронними органами було виявлено 
210 організованих груп та злочинних орга-
нізацій (+54% порівняно з 2016 роком), то 
за 9 місяців 2018 року вже виявлено 253 такі 
групи (+31% порівняно з відомостями за -
9 місяців 2017 року). 

Крім того, має місце значне збільшення 
кількості осіб, що є учасниками цих органі-
зованих груп та злочинних організацій. Так, 
наприклад, у виявлених у 2017 році групах 
всього було виявлено 949 осіб-учасників 
(+59% порівняно з 2016 роком), а за 9 місяців 
2018 року вже виявлено 1206 осіб-учасників 
(+49% порівняно з відомостями за 9 місяців 
2017 року). 

Однак слід погодитися з тим, що офіцій-
ні статистичні відомості навряд чи можуть 
висвітлити об’єктивну ситуацію зі станом 
та тенденціями організованої злочинності 
в нашій державі, адже загальновизнаним є 
факт, що цей вид злочинності має високий 
рівень латентності. Латентна злочинність – 
невиявлені або незареєстровані злочини, які 
не дістали свого відображення в офіційній 
статистичній звітності [5, с. 249]. Саме тому 
для визначення реального її стану варто ви-
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користовувати також альтернативні джерела 
інформації. 

О. Кваша стверджує, що корупція якісно 
змінює сучасну організовану злочинність, 
дає змогу останній зміцнювати свої позиції 
в суспільстві й державі. Межі між корупцій-
ною та іншою діяльністю організованих зло-
чинних структур вищого рівня практично 
не існує. Широке розповсюдження корупції 
призводить до розвитку та вдосконалення 
організованої злочинності, а якісне й кількіс-
не зростання останньої, у свою чергу, тягне 
за собою збільшення кількості корупційних 
проявів та підвищення небезпечності її ха-
рактеру. Тому заходи протидії корупції та 
організованій злочинності можуть і мають 
поєднуватися, застосовуватися в комплексі 
[6, с. 341].

Крім того, С. Розум зазначає, що з ураху-
ванням законодавчих змін організована зло-
чинність в нашій країні не викорінювалась, а 
навпаки починала пристосовуватись до кри-
зових реалій. У подальшому, спираючись на 
корупційний складник, організована злочин-
ність не лише отримала «вигоду» у вигляді 
уникнення покарань за вчинення злочинів, 
а й пришвидшила темпи економічного збага-
чення та розширення сфери свого економіч-
ного впливу [7, с. 13]. 

Стосовно стану організованої злочин-
ності в нашій країні С. Шепетько надає такі 
прогнози. За його переконанням, подальше 
погіршення соціально-економічної ситуації 
може бути обумовлене продовженням вій-
ськових дій на сході України та низьким вну-
трішнім і зовнішнім попитом на товари, по-
слуги вітчизняних суб’єктів господарювання, 
підвищенням тарифів на житлово-комуналь-
ні послуги, зокрема на електроенергію. Серед 
ключових факторів, що впливатимуть на стан 
економіки в державі, можна виділити такі:-
1) військові дії на сході України та розрив 
міжрегіональних зв’язків унаслідок втрати 
контролю над АР Крим, окремими територі-
ями Донецької, Луганської областей; 2) низь-
кий внутрішній, зовнішній попит унаслідок 
фінансово-економічної кризи; 3)  ускладнені 
торговельні відносини з країнами Близько-
го Сходу внаслідок військових дій у Сирії; 

4) зниження купівельної спроможності на-
селення внаслідок зменшення його реаль-
них доходів; 5) погіршення фінансових ре-
зультатів підприємств, звуження кредитної 
активності, скорочення державного фі-
нансування й високий рівень безробіття;-
6) ускладнення доступу українських товарів 
на ринки Китаю, Близького Сходу, країн СНД;-
7) обмеження валютних надходжень та ва-
лютної виручки, отриманих від експорту ві-
тчизняних товарів; 8) низький рівень судово-
го захисту приватної власності, прямих іно-
земних інвестицій [8, с. 131-132].

Однією з нових сучасних форм органі-
зованої злочинності в Україні вважаються 
угруповання, які займаються рейдерськими 
захопленнями аграрних підприємств. Першо-
причинами таких конфліктів офіційно вва-
жаються юридичні суперечки між аграрними 
підприємствами. Як зауважує один з експер-
тів у цій галузі, адвокат громадської органі-
зації «Бізнес-варта» А. Наход, за неофіційни-
ми даними тільки у 2017 році в Україні було 
близько 700 таких рейдерських захоплень, за 
офіційною статистикою – лише близько 80-
ти. У цьому році кількість подібних випадків, 
ймовірно, збільшилася в два, а то і в три рази. 
Механізм вчинення захоплення наступний. 
Рейдери намагаються знайти слабкі місця у 
компанії-жертви (наприклад, неправильно 
оформлені документи). А потім використо-
вують ці факти, щоб в судовому порядку до-
могтися права заволодіти майном підприєм-
ства і якнайшвидше його продати. При чому 
в подальшому виявляється, що такі дії мають 
юридичні підстави, адже злочинці викорис-
товують прогалини у законодавстві [9].

За версією глобальної онлайн-бази да-
них «Numbeo», міста Одеса, Київ, Харків та 
Львів потрапили до рейтингу злочинності у 
світі станом на середину 2018 року. Зокрема, 
Київ – на найвищій сходинці серед україн-
ських міст у рейтингу – 130-е із 327-и міст у 
цьому рейтингу. Індекс злочинності у Києві 
сягнув 47,90, а індекс безпеки – 52,10. Харків 
опинився дещо нижче – на 139-му місці. Його 
індекс злочинності – 46,77, індекс безпеки – 
53,23. Львів серед цих трьох українських міст 
– найнижче – на 207-й сходинці з індексом 
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безпеки 60,08 та індексом злочинності на рів-
ні 39,92. При цьому у рейтингу злочинності 
станом на середину 2018 року чотири україн-
ських міста – Одеса (91 із 338 міст), Київ (121 
із 338 міст), Харків (140 із 338 міст) та Львів 
(207 із 338 міст). Індекс злочинності в них 
у цьому рейтингу за півроку – 53,71; 48,78; 
46,29; 40,35 відповідно. Оцінка щодо кримі-
нальності міст базується на опитуваннях від-
відувачів онлайн-бази даних «Numbeo». Для 
створення поточного індексу (який завжди 
оновлюється) використовуються дані за пе-
ріод до 36 місяців. Індекс злочинності – це 
оцінка загального рівня злочинності в певно-
му місті чи країні. Рівень злочинності нижче 
20 – дуже низький, рівень злочинності від 20 
до 40 – низький, рівень злочинності від 40 до 
60 – середній, рівень злочинності від 60 до 
80 – високий, а рівень злочинності вище 80 – 
дуже високий. Індекс безпеки, навпаки, абсо-
лютно протилежний показнику злочинності. 
Якщо місто має високий індекс безпеки, то 
вважається дуже безпечним [10].

Висновки
Сьогодні надзвичайно важливо мати таку 

систему органів, що здійснюють боротьбу з 
організованою злочинністю, яка буде спро-
можна чинити адекватний опір сучасним 
організованим групам та злочинним орга-
нізаціям. Підсумовуючи вищенаведене, слід 
виокремити декілька важливих тенденцій, 
що надають уявлення про поточний стан ор-
ганізованої злочинності в Україні, виходячи 
із стану криміногенної ситуації, яка склалася 
в державі.

1. Відповідно до офіційних статистич-
них відомостей, поданими у звітності Гене-
ральної прокуратури України, у нашій країні 
простежується тенденція зростання кількос-
ті виявлених правоохоронними органами ор-
ганізованих груп та злочинних організацій, 
а також збільшення кількості осіб-учасників 
таких угруповань. Варто додати, що темпи 
зростання кількості виявлених організова-
них злочинних угруповань є досить суттєви-
ми, адже у 2017 році спостерігалося зростан-
ня їх на 54% у порівнянні з 2016 роком, а за 
9 місяців 2018 року кількість виявлених ор-

ганізованих злочинних угруповань в Україні 
вже перевищує тогорічний показник на 31%. 

2. Ще однією негативною тенденцією 
організованої злочинності є – рейдерські за-
хоплення аграрних підприємств. Так, остан-
німи роками все частіше в засобах масової 
інформації з'являються повідомлення про 
напади на аграрні підприємства.

3. Важливим явищем, що супроводжує 
сучасну організовану злочинність в Україні 
та за її межами є корупція. Незважаючи на 
широкомасштабні дії органів влади з усунен-
ня цього негативного явища, на сьогодні ко-
рупція залишається незмінним супутником 
вітчизняної організованої злочинності. 

4. В умовах сьогодення організована 
злочинність має високий рівень латентності, 
а отже, для аналізу її реального стану слід ви-
користовувати також альтернативні джерела 
інформації. Відсутність певних методик об-
числення фактичних обсягів організованої 
злочинності, призводять до розмивання меж 
цього виду злочинності та розрізнення відо-
мостей про її стан. 

5. Ще одним аспектом зміни тенден-
цій організованої злочинності слід вважати 
складну соціально-економічну ситуації в на-
шій країні, яка насамперед зумовлена продо-
вженням військових дій на сході України.
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ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У 
СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статье автор исследовал понятие правовых принципов и особенности содержания принципов 
международного сотрудничества, субъектами которого выступают правоохранительные органы. 
Автор проанализировал сущность следующих принципов международного сотрудничества: суверен-
ности, равенства и территориальной целостности государств; невмешательства во внутренние 
дела других государств; взаимности; обоюдности признания преступления; наличие специальных 
международных полномочий; обоснованности; самоинициативы; дифференциации и компетенции; 
срочности; равенства иностранного законодательства и национального.

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, международное взаимодействие, принци-
пы международного взаимодействия, компетентный орган, национальное законодательство.

În articol, autorul a investigat conceptul de principii juridice și particularitățile conținutului principiilor 
de cooperare internațională, ale căror subiecte sunt organele de drept. Autorul a analizat esența următoarelor 
principii de cooperare internațională: suveranitatea, egalitatea și integritatea teritorială a statelor; neintervenția 
în afacerile interne ale altor state; reciprocitate; recunoașterea reciprocă a infracțiunii; prezența unor puteri 
internaționale speciale; justifi cării; auto-inițiativei; diferențierea și competența; urgență; egalitatea de drept 
străin și național.

Cuvinte cheie: activitatea de urmărire penală, cooperare internațională, principiile cooperării 
internaționale, organele competente, legislația națională

In the article the author researches the concept of legal principles of international cooperation among law 
enforcement bodies. Th e author analyzes the essence of the following principles of international cooperation: 
the sovereignty of the equality and territorial integrity of the states; non-interference into the internal aff airs of 
states; reciprocity; mutual recognition of a crime; availability of special international powers; reasonableness; 
self-initiatives; diff erentiation and competence; timeliness; equality of foreign and national law.

Key words: law enforcement activity, international cooperation, principles of international interaction, 
competent authority, national legislation.

 Мамчур Лідія Олександрівна - здобувач Вищого навчального закладу 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ, 
Україна)

Актуальність дослідження. Сучасне 
складне геополітичне становище України, що 
поєднане із глобалізаційними чинниками, роз-
витком інформаційних технологій всебічно 
позначається на всіх сферах життєдіяльності 
держави. З одного боку, відмічається позитив-

на динаміка стимулювання ринку, нарощення 
обсягів товарно-грошових потоків, залучення 
іноземних інвестицій. З іншого – розробля-
ються нові методи та способи скоєння право-
порушень. Для їх вчинення використовуються 
високі технології для приховування слідів про-
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типравної діяльності. Такі чинники вимага-
ють залучення цілеспрямованої та ефективної 
правоохоронної діяльності. А з урахуванням 
транснаціональноcті злочинного посягання, 
тільки скоординовані спільні зусилля забез-
печать успіх у протидії злочинності та форму-
вання безпеки національних інтересів.

Міжнародне співробітництво правоохо-
ронних органів завжди було актуальним пред-
метом наукових досліджень. Втім, на сьогод-
нішній день, з урахуванням факту надання 
Україні безвізового режиму, правова регла-
ментація вітчизняних процедур співпраці з 
іноземними правоохоронними юрисдикція-
ми та міжнародними організаціями потребує 
максимального наближення до стандартів Єв-
ропейського Союзу. Одним із засадничих ас-
пектів у даному напрямку є чітке розуміння та 
правильна інтерпретація міжнародних прин-
ципів взаємодії правоохоронних органів.

Методологія дослідження. Незважаючи 
на те, що свої праці у вивчені організаційно-
правових засад міжнародного співробітництва 
у сфері правоохоронної діяльності присвячу-
вали вчені (О. І. Виноградова, Р. В. Бараннік, 
О.В. Бойченко, Т. С. Гавриш, М.  І.  Карпенко,-
А. В. Солонар), однак розвиток правової на-
уки, наявність проблем у розумінні засад між-
народного права, що призводить до великої 
кількості відмов у наданні міжнародної до-
помоги чи допомоги окремих країн – вимагає 
більш системного погляду до висвітлення да-
ної проблеми.

Викладення основного матеріалу. Загаль-
ноприйнятим є тезис про те, що принципи є 
базовими началами організації певного виду 
взаємодії, які в регульованому середовищі 
створюють певні правила, на основі яких від-
бувається обмін інформацією. Загалом у пра-
вовій думці утвердилося, що принципи права 
є основоположними ідеями, які закріпилися 
в різних формальних джерелах та отримали 
загальне застосування у стійкій юридичній 
практиці [8]. На думку А.М. Колодія, право-
ві принципи – це такі відправні ідеї буття, які 
виражають найважливіші закономірності, під-
валини даного типу держави і права, є одно-
порядковими із сутністю права та утворюють 
його основні риси, відрізняються універсаль-

ністю, вищою імперативністю і загальнозначи-
містю, відповідають об’єктивній необхідності 
побудови та зміцнення певного суспільного 
ладу [3, с. 41]. С.О. Сунєгін узагальнює значення 
основоположних принципів права як систему 
найбільш загальних і стабільних імперативних 
вимог, вихідних ідей, засад, положень найвищо-
го авторитету, закріплених у праві, які є концен-
трованим виразом найважливіших сутнісних 
рис та цінностей, що притаманні певній системі 
права, і визначають її характер і напрями подаль-
шого розвитку [11, с. 275]. На погляд О.В. Стар-
чук, принципи права – це такі засадничі ідеї 
права, які визначають зміст і спрямованість 
його норм та характеризуються системністю, 
взаємоузгодженістю, загальнообов’язковістю, 
універсальністю, стабільністю, предметною 
визначеністю, загальнозначущістю й регуля-
тивністю [10, с. 43]. Отже, принцип у взаємодії 
є основоположним аспектом побудови відно-
син, які мають універсальний, достатній та ви-
черпний характер для Всіх суб’єктів взаємодії. 
При цьому, правові принципи взаємодії орга-
нізовують відносини виключно на засадах рів-
ності та партнерства. 

Що стосується міжнародної взаємодії у 
сфері правоохоронної діяльності, то її принци-
пи не мають і не можуть мати імперативного 
характеру для суб’єктів права, оскільки таким 
чином відбувається порушення основ міжна-
родного права – незалежності, су веренітету та 
неможливості втручання у внутрішні справи 
держав.

Взаємодія у сфері правоохоронної діяль-
ності – основний компонент ефективної про-
тидії всім транснаціональним правопорушен-
ням та ключ до успіху в збиранні доказів, роз-
шуку злочинців, пошуку активів за кордоном 
та вирішенні інших завдань правоохоронної 
діяльності, які потребують залучення чи допо-
моги іноземних юрисдикцій.

У Конвенції ООН проти корупції (далі – 
Конвенція) встановлюються основоположні 
загальні засади міжнародного співробітни-
цтва: суверенності, рівності й територіаль-
ної цілісності держав, принцип невтручання 
у внутрішні справи інших держав (ст. 4) [4]. 
Принцип законності тлумачиться в Конвен-
ції таким чином, щоб задовольняти взаємну 
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правову допомогу «в максимально  можливому 
обсязі», але на підставі відповідних законів, 
міжнародних договорів, договорів та домовле-
ностей запитуваної Держави-учасниці таких 
актів [4]. 

Як виняток, існує практика, згідно з якою 
надання допомоги за запитом іноземного пра-
воохоронного органу не в у сіх випадках потре-
бує наявності підписаних спільних договорів, 
угод, конвенцій. Міжнародним правом не за-
боронено звернення за допомогою до право-
охоронних органів іноземних держав. За від-
сутності попереднього двостороннього пра-
вового підґрунтя, вступає в дію принцип вза-
ємності. За цим принципом, іноземна право-
охоронна юрисдикція, відповідаючи на запит, 
вправі розраховувати, що у разі необхідності 
запитувана сторона забезпечить надання і їй 
співмірної, обґрунтованої допомоги.

Інший важливий принцип правоохорон-
ного співробітництва – обопільність визнання 
злочину. Так, у п. b ч. 9 ст. 46 Конвенції зазна-
чено, що держави-учасниці можуть відмовити 
у наданні допомоги відповідно до цієї статті 
на підставі відсутності обопільного визнання 
відповідного діяння злочином [4]. Тобто звер-
нення за правовою допомогою до правоохо-
ронного органу іноземної юрисдикції в рамках 
розслідування певного злочину потребує пе-
ревірки щодо того, чи дійсно той злочин, який 
розслідується в запитуючій стороні, є злочи-
ном відповідно до законодавства в сторони, 
яка має надати допомогу.

З точки зору публічного права, міжнародна 
взаємодія може відбуватися між правоохорон-
ними органами як спеціально-уповноважени-
ми суб’єктами міжнародного співробітництва. 
Так, для цілей міжнародного співробітни цтва 
правоуповноваженим може бути не кожен ор-
ган, а лише той, міжнародна функція для якого 
визначена національним законом. М.М. Бубри-
ка з цього приводу зазначає, що міжнародна 
взаємодія між правоохоронними органами  – 
це вид взаємодії між юрисдикційними органа-
ми, уповноваженими державою виконувати в 
установленому законом порядку функції або 
завдання з охорони права, охорони правопо-
рядку, розслідування або запобігання пору-
шенням права, відновлення порушеного пра-

ва, захисту національної (державної) безпеки, 
підтримання правопорядку, забезпечення ста-
ну законності [2]. Отже, наявність спеціальних 
міжнародних повноважень є обов’язковою умо-
вою-принципом вступу у міжнародну співпра-
цю для правоохо ронних органів. 

В Україні не всі правоохоронні органи упо-
вноважені на вступ у міжнародні відносини. 
Так, для цілей розслідування кримінальних 
правопорушень Кримінальним процесуаль-
ним кодексом України (далі – КПК України), 
встановлено, що участь у міжнародній право-
вій допомозі беруть уповноважений централь-
ний орган (орган, уповноважений від імені дер-
жави розглянути запит компетентного органу 
іншої держави або міжнародної судової устано-
ви і вжити заходів з метою його виконання чи 
направити до іншої держави запит компетент-
ного органу про надання міжнародної право-
вої допомоги) та компетентний орган (орган, 
що здійснює кримінальне провадження, який 
звертається із запитом або який забезпечує 
виконання запиту про надання мі жнародної 
правової допомоги [6]. Ст. 35 КПК України до 
центральних органів відносить: Генеральну 
прокуратуру України, Міністерство юстиції 
України та Національне антикорупційне бюро 
України (в межах розслідування злочинів, які 
віднесені до їх повноважень) [6]. Ст. 4 Закону 
України «Про Національну поліцію» уповно-
важено співробітників поліції направляти до 
міжнародних організацій, іноземних держав 
звернення з метою забезпечення координації з 
питань, що належать до повноважень поліції. 
Також встановлено, що поліцейські можуть за-
лучатися до участі в міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки [9].

Принцип обґрунтованості – визначає, що 
запит у рамках міжнародного співробітництва 
на адресу іноземних правоохоронних органів 
повинен бути обґрунтованим, обдуманим і 
необхідним. Тобто звернення за міжнародною 
допомогою має бути крайнім заходом у вну-
трішньому національному розслідуванні, коли 
всі можливі інструменти власної юрисдикції 
використані і обсяг зібраної в її межах інфор-
мації та свідчень вказує на необхідність пер е-
вірки даних закордоном. Як свідчить практи-
ка, єдиним виключенням із цього правила мо-
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жуть бути оперативні перевірки під час розслі-
дування можливих фактів відмивання грошей 
на підставі повідомлень банків про підозрілий 
рух коштів на рахунках. На противагу цьому, 
ініціатори запитів в Україні здебільшого прак-
тикують метод зустрічних перевірок, без одер-
жання пояснень від об’єкта перевірки у своїй 
країні. Такі перевірки сприймаються як дії на-
вмання та є підставою для відмови у  виконанні 
запиту [7, с. 25].

У Кримінальній конвенції про боротьбу з 
корупцією, ратифікованій Законом № 252-V 
від 18.10.2006, встановлюється можливим за-
стосування принципу самоініціативи. У ст. 28 
Кримінальної конвенції закріплено, що без 
шкоди для свого розслідування чи проваджен-
ня у справі Сторона може без попереднього 
запиту надіслати іншій Стороні інформацію 
про виявлені факти, якщо вона вважає, що по-
відомлення такої інформації може допомогти 
отримуючій Стороні у порушенні чи прове-
денні розслідування або провадження стосов-
но кримінальних злочинів, визначених цією 
Конвенцією, або може сприяти поданню такою 
Стороною запиту [5].

Дотримання принципу диференціації та 
компетенційності забезпечить швидкість та 
успіх у процедурах міжнародної співпраці 
правоохоронних органів. Суть даного принци-
пу полягає у тому, що отримання відповідної 
інформації потребує використання належного 
каналу звернення до відповідного іноземного 
правоохоронного органу. Наприклад, іноземні 
правоохоронні фінансові служби не можуть 
звернутися із проханням щодо проведення 
певних дій у рамках перевірки факту порушен-
ня податкового або валютного законодавства 
на адресу Укрбюро Інтерполу. Подібні питан-
ня безпосередньо вирішуються у системі ін-
формаційного обміну між спорідненими служ-
бами. Проте, у разі, якщо за певних обставин 
(відсутність угоди з певною країною) прямий 
контакт неможливий, за умови кримінальної 
кваліфікації діяння, такий запит доцільно на-
діслати до Укрбюро Інтерполу в Україні або по 
інших каналах [7, с. 25].

Принцип строковості. Звертаючис ь за 
міжнародною допомогою, правоохоронний 
орган, з урахуванням наявних у його строків 

попереднього розслідування, повинен вказати 
у запиті строк виконання звернення. При цьо-
му, слід відмітити важливість дотримання на-
ступних правил визнання строків:

- строк повинен бути реальним, тобто 
ресурси та дії, залучені на виконання запиту, 
мають об’єктивно відображати складність за-
питуючої допомоги;

- у будь-якому випадку не слід зловжи-
вати строками типу «терміново»;

- строк повинен бути обґрунтованим з 
урахуванням положень законодавства сторо-
ни, яка звертається, та законів сторони, яка 
має дати відповідь на запит. 

 Слід також звернути увагу на позицію 
Р.В. Баранніка, який відмічає принцип рівності 
іноземного законодавства та національного. 
Так вчений зауважує, що реалізація правоохо-
ронними органами умов договору про міжна-
родне співробітництво відбувається шляхом 
застосування національного законодавства, 
проте договори про надання міждержавної 
правової допомоги не допускають переваги 
щодо будь-яких національних законодавств [1, 
с. 15]. За загальним правилом при виконанні 
запитів про міжнародну правову допомогу по-
трібно врахувати законодавство запитуваної 
держави, що, у свою чергу, забезпечить успіх у 
наданні відповіді чи допомозі запитуючій сто-
роні.

У міжнародному праві для цілей право-
охоронної діяльності прийнято розрізняти 
наступні види допомоги (співробітництва). 
Офіційна допомога включає: судові доручен-
ня, двосторонні договори, багатосторонні до-
говори, судові запити. Неофіційна допомога 
може бути здійснена підрозділами фінансової 
розвідки (Егмонтська група), контактами на 
рівні посольств, Інтерполом, контактами на 
рівні поліції, пошуком аналітичними служба-
ми в мережі Інтернет, комерційними базами 
даних, урядовими базами даних тощо.

Отже, будуючи стратегію міжнародно-
го співробітництва, правоохоронний орган 
України перед зверненням до іноземної пра-
воохоронної юрисдикції повинен перевірити 
відповідність його дій на предмет дотримання 
принципів міжнародного співробітництва, на-
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приклад, надати відповіді на наступні питан-
ня: 

- чи існує договір, на основі якого запи-
тується допомога?

- чи існує обопільне визнання діяння 
злочином?

- який центральний (уповноважений) 
орган може надати допомогу, кому слід адресу-
вати запит?

- які строки необхідні для вирішення 
питання (терміново, нетерміново)?

- чи потрібне використання правоохо-
ронним органом зазначеної інформації в судо-
вому процесі?

- чи не вийшов строк давності для при-
тягнення до відповідальності за вчинення пра-
вопорушення ?
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ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ 
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ, 

ВЧИНЕНИХ СПОСОБОМ, НЕБЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ ЖИТТЯ 
БАГАТЬОХ ОСІБ

В статье автором определены и раскрыты организационно-тактические особенности проведе-
ния осмотра места происшествия при расследовании умышленных убийств, совершенных способом, 
опасным для жизни многих лиц. Констатировано, что уголовном производстве по данной катего-
рии преступлений осмотр места происшествия имеет специфическую цель – установить и зафик-
сировать, что способ совершения убийства действительно был опасным для жизни многих лиц, а 
не общественно опасные последствия вызваны в результате преступной небрежности. Предложен 
соответствующий алгоритм действий следователя.

Ключевые слова: криминалистическая методика, осмотр места происшествия, уголовное про-
изводство, досудебное расследование, умышленное убийство, расследование убийств. 

În articol, autorul a identifi cat și a dezvăluit trăsăturile organizaționale și tactice ale inspecției scenei 
în timpul anchetei asupra crimelor premeditate comise într-un mod periculos pentru viețile mai multor 
oameni. Sa constatat că în cadrul procedurilor penale pentru această categorie de infracțiuni, inspecția scenei 
unui incident are un scop specifi c - de a stabili și de a fi xa că metoda de săvârșire a crimei este într-adevăr 
periculoasă pentru viețile multor oameni ci nu consecințe sociale periculoase cauzate de neglijență criminală. 
Este propus un algoritm corespunzător pentru acțiunile investigatorului.

Cuvinte cheie: metodologia criminalistică, inspecția scenei incidentului, procedurile penale, cercetarea 
pre-proces, crima premeditată, investigarea crimelor.

In the article, the author identifi ed and disclosed the organizational and tactical features of the review of 
the crime scene during the investigation of premeditated murders committed in a manner dangerous to the 
lives of many people. It was stated that in this case the review of the crime scene has a specifi c purpose - to 
establish and fi x that the method of committing the murder was indeed dangerous to the lives of many people, 
and not socially dangerous consequences caused by criminal negligence. An appropriate algorithm for the 
actions of the investigator is proposed.

Keywords: criminalistic methods, review of the crime scene, criminal proceedings, pre-trial investigation, 
murder, investigation of murders.

 Невгад Віталій Вікторович - здобувач Харківського національного 
університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна)

УДК 343.98

Постановка проблеми. На сучасному ета-
пі розвитку нашої держави дедалі більше уваги 
приділяється безпеці суспільства й особи, до-
триманню прав і свобод людини, адже в ст. 3 
Конституції України визначено, що людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-

ність і безпека визнаються в Україні найви-
щою соціальною цінністю. Водночас посилен-
ню кримінологічної обстановки та вчиненню 
умисних вбивств сприяють бойові дії на сході 
країни, внаслідок чого у країні збільшилось 
використання вибухових речовин і пристроїв, 
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зброї тощо. У період 2013 – 9 місяців 2018 року 
органами досудового розслідування Націо-
нальної поліції за фактами умисних убивств, у 
тому числі способом, небезпечним для життя 
багатьох людей, зареєстровано та розслідува-
лось 9909 кримінальних проваджень, Проте, як 
показує практика, під час розслідування умис-
них вбивств, вчинених способом, небезпеч-
ним для життя багатьох осіб, виникають певні 
труднощі, з огляду на що збереження слідової 
картини набуває важливого значення. Саме 
тому проведення огляду місця події, в ході 
якого виявляють і вилучають сліди вчиненого 
злочину, встановлюють обставини, що мають 
значення для кримінального провадження, є 
запорукою подальшого розслідування вказа-
ної категорії проваджень. Відтак, розгляд так-
тичних особливостей проведення огляду місця 
події за даним різновидом убивств є важливим 
науковим завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальним теоретичним і прикладним аспек-
там огляду місця події приділено значну ува-
гу в науковій літературі. Досліджувались та-
кож і тактичні особливості огляду місці події 
під час розслідування окремих видів убивств 
та інших насильницьких злочинів. Зокрема,-
В.Г. Дрозд з’ясувала та розкрила організацій-
ні та тактичні аспекти огляду місці події при 
розслідуванні умисних тяжких тілесних ушко-
джень; Ю.П. Приходько виокремила особли-
вості тактики огляду місці події, пов’язаного 
з вибухами; М.Л. Цимбал розкрив тактичні 
питання огляду місця події при розслідуван-
ні пожеж; Р.Х Бічурин розглянув особливості 
огляду місці події при розслідуванні умисних 
убивств з хуліганських моти вів; О.В. Крижа-
новська вивчила особливості розслідування 
замовних вбивств, вчинених на побутовому 
ґрунті; А.І. Кунтій дослідив особливості огляду 
місця події при розслідуванні умисного вбив-
ства, вчиненого в стані сильного душевного 
хвилювання. Натомість, наразі в науковій літ е-
ратурі відсутні дослідження, присвячені так-
тичним особливостям проведення огляду міс-
ця події при розслідуванні вбивств, вчинених 
способом, небезпечним для життя багатьох 
осіб. 

Метою цієї статті є визначення тактичних 
особливостей проведення огляду місця події 
при розслідуванні вбивств, вчинених спосо-
бом, небезпечним для життя багатьох осіб. 

Виклад основного матеріалу. Тактика 
огляду місця події, пов’язаного із вчинення 
умисного вбивства способом, небезпечним 
для життя багатьох осіб, нерозривно пов’язана 
і підпорядковується загальним правилам огля-
ду, при цьому має свої особливості, зумовлені 
способом його вчинення. Варто мати на ува-
зі, що в наказі МВС України від 7 липня 2017 
року № 575 передбачено, що в апаратах ГУНП 
для оперативного виїзду на місця вчинення 
вбивств з обтяжливими обставинами чи кри-
мінальних правопорушень проти особи, що 
викликали суспільний резонанс, створюються 
постійно діючі слідчо-оперативні групи, які 
очолюють слідчі спеціалізованих підрозділів 
розслідування кримінальних правопорушень 
проти особи слідчого управління ГУНП. При 
цьому, у ГУНП, у яких у складі слідчих управ-
лінь (відділів) відсутні спеціалізовані підрозді-
ли з розслідування кримінальних правопору-
шень проти особи, до складу слідчо-оператив-
ної групи залучається слідчий, який спеціалі-
зується на розслідуванні таких кримінальних 
правопорушень. До складу цих груп включа-
ються працівники підрозділів кримінальної 
поліції, інспектори-криміналісти (техніки-
криміналісти), а також за необхідності праців-
ник підрозділу оперативно-технічних заходів, 
психолог, інші працівники поліції відповідної 
кваліфікації.

У криміналістиці весь процес проведення 
огляду місця події, зокрема з моменту при-
йняття рішення про проведення й до ознайом-
лення учасників про його результати, поділя-
ють на три етапи: підготовчий, робочий (до-
слідницький), завершальний (прикінцевий). 
Незважаючи на те, що такий поділ здебільшого 
має умовний характер, але все ж таки є важли-
вим з погляду організаційності роботи особи, 
яка його проводить, та забезпечення реаліза-
ції загальних положень тактики огляду, зокре-
ма правильності та послідовності виконання 
дій та їх якості. Таким чином, з прийняттям 
рішення про проведення огляду місця події 
розпочинається підготовчий етап, основним 
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завданням якого є інформаційно-тактичне і 
матеріально-технічне забезпечення його про-
ведення [1, с. 187]. При цьому, підготовчі дії, 
пов’язані з оглядом місця події, складаються з 
двох етапів: дії до виїзду на місце події та дії 
після прибуття на місце.

До підготовчих дій до виїзду на місце події 
належать такі: вжиття заходів щодо охорони 
місця події та надання допомоги потерпілим 
(через органи поліції або адміністрацію уста-
нови); забезпечення безпеки громадян на ді-
лянках, які межують із місцем події; підготовка 
необхідних науково-технічних засобів; визна-
чення кола осіб, які братимуть участь в огляді, 
згідно з характером злочину (судово-медичний 
експерт, експерт-криміналіст, кінолог); вирі-
шення питань про запрошення понятих тощо 
[2, с. 220–221; 3, с. 335; 4, с. 275]. Зважаючи на 
те, що досліджуваний вид злочину вчиняється 
способом, який є небезпечним для життя ба-
гатьох осіб, на цьому етапі важливо отримати 
якомога більше інформації, що дасть змогу ви-
значитися з: а)  об’єктом огляду; б) кількістю 
слідчих, оперативних працівників, експертів і 
спеціалістів, яких слід залучити; в) криміналіс-
тичною технікою та пошуковими приладами, 
що бути застосовуватися; г) заходами безпеки.

Після прибуття на місце події слідчий, про-
курор вживає таких заходів: упевнюється в 
наданні допомоги потерпілому; за наявності 
підстав інформує уповноваженого працівни-
ка чергової частини про залучення додатко-
вих сил і засобів для фіксування всіх обставин 
учиненого кримінального правопорушення 
проводить коротке опитування свідків; дає 
доручення працівникам поліції щодо про-
ведення необхідних оперативно-розшукових 
заходів; усуває з місця події сторонніх осіб; 
визначає функції кожного учасника огляду-
[2, с. 220–221; 3, с. 335; 4, с. 275]. 

Підготовчий етап проведення огляду місця 
події під час розслідування вбивства, вчинене 
способом, небезпечним для життя багатьох 
осіб, завершується розподілом обов’язків між 
усіма особами, які братимуть участь у прове-
денні огляду місця події, з метою чого слідчий 
має роз’яснити їх та провести відповідний ін-
структаж.

Після цього розпочинається робочий етап 
огляду місця події, який складається з орієн-
туючого та детального огляду. Орієнтовний 
огляд проводиться з метою визначення меж і 
способу його проведення, вибору якнайкращої 
позиції для здійснення фотографування. Тоб-
то орієнтовний огляд спрямований на визна-
чення послідовності проведення даної слідчої 
дії, з огляду на що слідчому доцільно зробити 
необхідні нотатки про обстановку та осередок 
учинення злочину, визначитися з об’єктами, 
які потрібно оглянути та вилучити. Не менш 
важливими є й такі організаційно-підготовчі 
заходи, як: урахування характеру місцевості та 
інших факторів, які можуть вплинути на поря-
док місця події і пересування учасників огляду; 
проведення дій, спрямованих на збереження 
слідів на місці події; вирішення питання про 
застосування технічних засобів, які доцільно 
використовувати на місці події [5, с.  90–91]. 
Отже, слідчому варто мати уяву про: межі та 
об’єкти огляду; в якому порядку буде здій-
снюватися огляд; які будуть застосовуватися 
науково-технічні засоби; яких спеціалістів, 
експертів слід залучити для огляду й надання 
консультативної допомоги під час складання 
протоколу, додатків до нього, вилучення та 
упакування об’єктив і слідів. Зазначене забез-
печить швидкість та повноту проведення де-
тального огляду. 

Крім того, виходячи з наявної обстановки 
огляду, слідчий повинний дати вказівку огоро-
дити місце огляду сигнальною стрічкою або за-
хисним прикриттям та здійснювати безперерв-
ний відеозапис. Під охорону доцільно брати 
дещо більшу територію, ніж та, на якій є оче-
видні сліди події злочину. Виходячи із цього, 
потрібно включати в масштаби огляду терито-
рії підходу і відходу злочинця з місця події [6, 
с. 293]. Наприклад, якщо досліджуваний нами 
вид злочину вчинено із застосуванням вибу-
хового пристрою або шляхом підпалу, слідчий 
повинен забезпечити охорону місця події та до 
приїзду вибухотехніків, пожежних не розпо-
чинати огляд.

Як свідчить практика, трапляються випад-
ки, коли слідчі допускають прорахунки під час 
визнання меж місця події. Ці межі можуть бути 
досить чіткими у тих випадках, коли події роз-
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гортались чітко в одному місці, наприклад, у 
випадку вбивства, що відбулось у квартирі ба-
гатоквартирного будинку, місце події буде об-
межене межами цієї квартири. При масштаб-
них подіях місце події може становити площу 
в десятки гектарів землі. Отже, точні природні 
межі місця події можуть бути встановлені не 
завжди, у таких випадках їх встановлюють 
штучно, наприклад, радіусом двісті метрів на-
вколо трупа, виявленого у лісовій місцевості, 
тощо [7, с. 144].

На детальному (або динамічному) етапі 
об’єкти ретельно оглядаються і при необхід-
ності зрушуються з місця та перевертаються, 
що дає змогу виявити та вилучити сліди зло-
чину, а також зафіксувати інші відомості, які 
мають значення для кримінального прова-
дження. Відтак, детальний (динамічний) огляд 
– це огляд, під час якого на місці події детально 
вивчають окремі об’єкти та їх групи. Мета цьо-
го огляду – виявити, вивчити і підготувати до 
вилучення сліди та речові докази, встановити 
та зафіксувати окремі деталі обстановки міс-
ця події – особливо такі деталі, що пояснюють 
механізм події, перебіг злочину, що вивчається 
[6, с. 294].

Важливе значення має вибір методу про-
ведення огляду місця події, який залежить від 
того, яке саме приміщення чи ділянка місце-
вості буде оглядатися (невелика чи велика).-
У першому випадку огляд можна провести, 
використовуючи ексцентричний метод огляду, 
тобто рух по спіралі від центру до периферії. У 
другому випадку більш доцільно використати 
лінійний (або фронтальний) метод, тобто ви-
значити умовну лінію й рухатися по ній від од-
ного кінця приміщення до іншого, що дозво-
лить описати й зафіксувати всі необхідні сліди 
злочину. Разом з цим, у криміналістичній літе-
ратурі також розглядаються такі методи огля-
ду місця події, як суб’єктивний та об’єктивний. 
Під час огляду місця події суб’єктивним мето-
дом слідчий немовби йде по шляху злочинця 
– суб’єкта злочину, досліджуючи лише ті міс-
ця та об’єкти, де міг проходити злочинець і до 
яких він міг торкатися. Фактично такий метод 
огляду можна назвати вибірковим оглядом 
окремих елементів місця події. Під час засто-
сування об’єктивного методу місце події огля-

дається все повністю, незалежно від шляхів 
переміщення злочинця. Це – суцільний огляд 
усіх елементів огляду місця події [8, с. 165]. 

У ході огляду місця події за фактом учи-
нення вбивства способом, небезпечним для 
життя багатьох осіб, більш доцільним вида-
ється обрання об’єктивного методу огляду, 
що обумовлено такими чинниками. По-перше, 
наявністю ускладненої для сприйняття і дослі-
дження обстановки у зв’язку з руйнуванням, 
пошкодженням або знищенням об’єктів вна-
слідок вибуху чи підпалу, а також внесенням 
змін в обстановку дій груп з розмінування, по-
жежних та інших служб. По-друге, характером 
слідів вибуху або підпалу, засобів їх учинення, 
які підлягають виявленню і вивченню, а також 
особливими методами роботи на місці вибуху, 
підпалу, вилучення об’єктів і зразків для вста-
новлення природи вибуху, підпалу та їх обста-
вин [9].

Якщо вбивство було вчинено із застосу-
ванням гранати, то в обов’язковому поряд-
ку необхідно вилучити її металеві фрагменти 
(уламки) та металеве кільце (чеку). При цьому, 
варто звертати увагу, що уламки при розльоті 
впроваджуються в такі об’єкти, як дерев’яний 
паркан, дерева, віконні рами тощо. Для їх ви-
лучення необхідно застосовувати пилки, ста-
мески та інші інструменти. Часто предмети, 
розташовані поблизу центру вибуху, куди мо-
гли потрапити осколки, настільки деформо-
вані, що візуально визначити наявність у них 
уламків неможливо. У цьому випадку треба 
використовувати рентгенівську апаратуру. У 
процесі збору фрагментів необхідно описати їх 
зовнішній вигляд, номер квадрата, де виявле-
но об’єкт, а також матеріал, товщину перепон, 
які вони пробили, або глибину впровадження 
фрагментів в перешкоду [10 , с. 29-30]. Після 
цього вони мають бути упаковані належним 
способом, що дозволить уникнути їх пошко-
дження та неконтрольованого доступу до них. 
З цією метою на кожний вилучений об’єкт до-
дається бирка, яка має бути посвідчена відпо-
відними написами і підписами осіб, які брали 
участь у огляді, а також скріплюється печат-
кою відповідного органу, про що зазначається 
в протоколі. 
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При виявленні слідів, які мають чи можуть 
мати відношення до вибуху, їх фіксація у про-
токолі огляду місця події і додатках до нього 
здійснюється не лише із зазначенням виду, 
форми, розмірів слідів, напрямку їх утворення, 
локалізації й орієнтації щодо епіцентру вибуху, 
а й з обов’язковою прив’язкою до нерухомих 
оточуючих об’єктів. Описуючи ушкодження, 
відмічають їх вид (пробоїна, вм’ятина), роз-
міри, форму, вивертання крайових ділянок, 
місце розташування. Вказують відомості про 
пошкодження на предметах, що оточують міс-
це події; наявність чи відсутність воронки та її 
параметри: діаметр, глибина, матеріал, на яко-
му утворилась воронка (ґрунт, асфальт, залізо-
бетон, деревина тощо); руйнування скла у ві-
кнах (повне чи часткове) та відстані цих вікон 
від місця вибуху; сліди вибуху на предметах 
(наявність кіптяви, характер та інтенсивність 
її розподілу тощо) [11].

Повнота проведення огляду та інформа-
тивність вилучених слідів продуктів вибуху 
залежать від наявності спеціальних знань про 
ознаки відображення вибуху в слідах і осо-
бливостей їх виявлення, що ґрунтуються на 
розумінні процесів вибухового перетворення 
та інформації про ймовірний склад його про-
дуктів. Зважаючи на термодинамічні основи 
вибухового перетворення, існують характерні 
особливості виявлення, фіксації та вилучення 
слідової інформації. Порядок і якість цієї ро-
боти багато в чому визначаються проведенням 
у процесі огляду попереднього оперативного 
дослідження. Дослідженню підлягають об’єкти 
носії слідів-нашарувань можливих продук-
тів перетворення вибухових систем, тобто 
об’єкти, які могли сприйняти й забезпечити 
зберігання «частинок» вибухової речовини та 
продуктів її перетворення. «Частинка» в цьо-
му розумінні визначає певну одиницю маси 
речовин, що залишилися/утворилися під час 
вибуху та розлетілися під дією детонаційної 
хвилі. У зв’язку з цим пошук слідів вибухових 
речовин складається з декількох етапів: пошук 
«частинок» вибухових речовин, що не підда-
лися вибуховому перетворенню («незмінені 
частинки» вибухової речовини); визначення 
основної вибухової речовини; виявлення ймо-
вірних компонентів заряду вибухової речо-

вини; дослідження фонових забруднень [12, 
с. 323–324, 326].

Якщо вбивство вчинено шляхом підпалу 
приміщення, то здебільшого діяльність слід-
чого розпочинається з динамічного етапу, зо-
крема шляхом пошуку його осередку. Початок 
з динамічної стадії являє собою основну від-
мінність огляду місця події при пожежах від 
оглядів, що застосовуються при розкритті ін-
ших злочинів, де вони починаються зі статич-
ної стадії, тобто з дослідження об’єктів у неру-
хомому стані. У свою чергу у випадку огляду 
місця пожежі статична стадія огляду почина-
ється вже після ліквідації пожежі. На цій стадії 
слідчий за участю спеціалістів знайомиться з 
пожежно-технічною характеристикою об’єкта, 
навколишньою територією. Необхідно зверну-
ти увагу на взаємне розташування предметів, 
згорілих та обгорілих залишків з метою вста-
новлення осередка пожежі [13, с. 147–148].

Під час огляду місця пожежі в обов’язковому 
порядку проводиться відбір зразків кіптяви, 
речі або їх фрагменти, на яких ймовірно збе-
рігаються сліди запалювальної суміші (на-
приклад, суміші нафтопродуктів з доданим 
до неї лугом). Серед таких речей – пляшки (їх 
фрагменти), на яких можуть залишитися сліди 
пальців рук, нафтопродуктів; фрагменти гніту 
(звичайна тканина, за допомогою якої ініцію-
ють горіння суміші), каністри та ін. Для якіс-
ного огляду місця пожежі обов’язкова участь 
у ньому спеціаліста-пожежника. Зокрема, це 
дає можливість отримати вже після первинно-
го огляду відповіді на питання, які цікавлять 
слідство: про осередок возгоріння, речовину 
(суміш), яку використовували для підпалу, і 
що свідчить про навмисні дії та інше [9].

Спеціаліст-геодезист може зробити масш-
табну зйомку як уражених пожежею об’єктів, 
так і прилеглих до них будівель, споруд, шля-
хів, ліній електропередачі тощо. Виготовлена 
ним масштабна зйомка місця пожежі з орієн-
туванням за частинами світу, була приєднана 
до протоколу огляду і разом з метеозведенням 
про силу й напрямок вітру використана у якос-
ті вихідних даних при вирішенні комісійною 
пожежно-технічною експертизою питання про 
шляхи поширення пожежі. Крім того, масш-
табна зйомка використовувалась у ході роз-
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слідування для визначення відстаней, з яких 
спостерігали пожежу свідки і на яких були 
розташовані пожежні машини, а також для 
з’ясування інших даних, необхідних для вста-
новлення осередку пожежі [13, с. 149].

Щодо виявленого на місці вибуху чи підпа-
лу трупа необхідно точно зафіксувати його по-
ложення не лише щодо нерухомих орієнтирів, 
а й, насамперед, епіцентру вибуху (воронки). 
Огляд трупа необхідно провадити з участю 
судово-медичного експерта. Якщо під час ви-
буху загинуло кілька людей, точно фіксується 
положення кожного трупа щодо епіцентру, а 
також відірваних частин тіла й одягу, що на-
далі допоможе визначити взаємне положення 
всіх постраждалих у момент вибуху, а іноді й 
з’ясувати обставини застосування вибухового 
пристрою [11]. При цьому необхідно враховува-
ти, що найчастіше поза трупа на момент огляду 
вже змінена, що пов’язано, як правило, із спро-
бою надання медичної допомоги (для загиблих 
на пожежі характерна поза «боксера»). Після 
фіксації пози трупа відзначаються дані про 
стать, вік, зріст, статуру, харчування, волосся 
на голові, очі, ніс, вуха, рот, зуби, відмічаючи 
їхні особливості. Далі слід провести ретельний 
огляд одягу, звертаючи увагу: з чого складаєть-
ся й чи у належному стані; наявність на ньому 
слідів крові й інших виділень людини, сторон-
ніх плям та їх локалізація; пошкодження одягу 
(зокрема, вказують на наявність характерних 
ознак вхідних і вихідних отворів: останнє – при 
наскрізних вогнепальних пораненнях); форму 
і випинання країв пошкоджень в одязі, а також 
порошинок, які не згоріли, кіптяви, осколків, 
куль; оглядається вміст кишень (звертається 
увага на документи, записи, які можуть надати 
дані щодо особи вбитого) [9; 14, с. 383].

Аналіз практики свідчить, що характер 
ушкоджень, виявлених на тілі трупа внаслі-
док вибуху, різноманітний, оскільки залежить 
від сили вибуху, виду й типу вибухового при-
строю. Особливістю поранень у результаті ви-
бухів боєприпасів чи вибухових пристроїв є їх 
численність – осколками може бути уражено 
майже всю поверхню тіла людини, звернену 
до місця вибуху. При цьому мають місце різ-
номанітні й у великій кількості ушкодження 
голови, тулуба, кінцівок, чиї форма і розмір 

залежать від величини та особливостей оскол-
ків. Осколочні поранення інколи нагадують 
рубані рани, проте не мають гладкої поверхні 
і рівних країв. Диференціацію осколочних по-
ранень від поранень гострою зброєю здійсню-
ють за особливостями ушкодження кісток. У 
разі збільшення відстані від постраждалого 
до центру вибуху наслідками дії останнього 
можуть бути дрібні садна, поверхневі рани, в 
яких трапляються і металеві частки вибухово-
го пристрою. Характер пошкоджень одягу, в 
який одягнуто особу, що перебувала на місці 
вибуху, також багато в чому визначається її 
дистанцією від вибуху. На неблизькій відстані 
від осколків снаряду на одязі утворюються по-
шкодження, що нагадують кулеві. Якщо одяг 
перебував у зоні дії продуктів вибуху, то ви-
никають ділянки значних пошкоджень, сліди 
кіптяви, обгорання, обпалювання. Сліди по-
шкоджень на одязі слід зіставляти із слідами 
ушкоджень на тілі потерпілого від вибуху [15, 
с. 155].

У процесі огляду місця вбивства, вчи-
неного із застосуванням зброї та вибухових 
пристроїв, слідчий проводить цілеспрямова-
ний пошук як місць ймовірного перебування 
тих, хто стріляв або ініціював дію вибухового 
пристрою, так і балістичних об’єктів-носіїв, у 
тому числі і самої вогнепальної зброї, залиш-
ків вибухових пристроїв. У першому випадку 
це робиться шляхом ретельного огляду місць, 
зручних для ведення стрільби (захищених від 
стороннього погляду), а також місць виявлен-
ня слідів взуття, недокурків, запобіжних чек 
гранат, корпусів відстріляних одноразових 
ручних гранатометів, інших предметів (біно-
клі, рації), а також за характером розкиду гільз 
автоматичної зброї або шляхом візування за 
кульовими ушкодженнями у нерухомих пере-
понах. У другому випадку – переважно здій-
снюється пошук на шляху відходу злочинців (з 
урахуванням показань очевидців, а також ре-
зультатів застосування службово-пошукового 
собаки) [16, с. 379]. З цією метою під час огляду 
слідів застосування вогнепальної зброї, спеці-
аліст-баліст, який бере участь у слідчій дії, що 
надасть змогу зробити попередній висновок 
про застосування в різних місцях одного й того 
ж екземпляра зброї. Крім того, спеціаліст може 
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допомогти у встановленні місця, з якого про-
водилася стрілянина (за місцем знаходження 
гільз, візуванню по ушкодженням, залишеним 
в результаті влучення куль у нерухомі пере-
шкоди та ін.). У такому разі на встановленому 
місці також можна знайти стріляні гільзи, слі-
ди ніг, біологічні речовини та інше [9].

На завершальному етапі огляду місця події 
підбиваються підсумки й оцінюються отри-
мані результати з метою перевірки того, чи всі 
завдання огляду виконані. Це дає змогу слід-
чому ліквідувати недоліки огляду, які згодом 
не можна буде виправити. У цей час слідчий 
здійснює такі дії: 1) завершує складання про-
токолу, за необхідності складає план чи схему; 
2) перевіряє, чи всі виявлені об’єкти, сліди та 
інші речі описані в протоколі; 3) упаковує ви-
лучені об’єкти, сліди; 4) уживає заходів для 
збереження тих об’єктів, що мають доказове 
значення, але їх неможливо чи недоцільно ви-
лучати з місця події; 5) ознайомлює зі змістом 
протоколу огляду його учасників і вживає за-
ходів щодо задоволення заяв і прийняття за-
уважень, які від них надійшли [17, с. 314].

Насамперед, протокол огляду місця події 
має містити повне та об’єктивне викладен-
ня всього, що фіксується, з тим, щоб мож-
на було на його підставі отримати чітку уяву 
про обстановку місця події; містити опис усіх 
предметів і слідів, які виявлені на місці події 
та можуть мати значення для провадження; 
мати дані, викладені так, щоб за необхідності 
їх можна було використати для реконструкції 
місця події. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, мож-
на стверджувати, що огляд місця події під час 
розслідування умисного вбивства, вчиненого 
способом, небезпечним для життя багатьох 
осіб, має особливо важливе значення, оскіль-
ки: 1) є невідкладною та невід’ємною слідчою 
(розшуковою) дією, зволікання з якою може 
призвести до втрати слідів злочину, зміни об-
становки, речових доказів та інших відомос-
тей; 2) фіксація на місці події дійсної обстанов-
ки шляхом особистого її сприйняття надасть 
можливість слідчому, прокурору ствердити, 
що вбивство було вчинено способом, який не-
безпечний для життя багатьох осіб, а отже, й 
внести до ЄРДР попередню кваліфікацію, пе-

редбачену п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України; 3) має 
специфічну мету – встановити й зафіксувати, 
що спосіб вчинення вбивства дійсно був не-
безпечним для життя багатьох осіб, а не сус-
пільно-небезпечні наслідки спричинено у ре-
зультаті злочинної недбалості. Тобто слідчий, 
прокурор, дослідивши матеріальну обстанов-
ку місця події та оцінивши її, мають дійти до 
висновку, що було вчинено саме вбивство і в 
спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб.
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Nevgad V.V. 
Features of the inspection of the scene dur-

ing the investigation of premeditated murders 
committed in a manner dangerous to the lives 

of many people
Th e article defi nes and discloses the organi-

zational and tactical features of the survey of the 
place of the incident during the investigation of in-

tentional murders committed in a manner danger-
ous to the lives of many individuals. It was stated 
that the review of the place of the crime in this cat-
egory of crime has a specifi c purpose - to establish 
and record that the method of murder was indeed 
dangerous to the lives of many, and not the socially 
dangerous consequences caused by criminal neg-
ligence. An appropriate algorithm for investigator 
actions is proposed.

It was established that conducting a review of 
the place of the event, during which the traces of 
the crime are detected and seized, establish the cir-
cumstances relevant for the criminal proceedings, 
is the key to further investigation of the category 
of proceedings.

It is determined that the report of the review 
of the place of the event must contain a complete 
and objective statement of all that is recorded, so 
that on its basis could be obtained a clear idea of   
the situation of the scene; contain a description of 
all items and traces that are detected at the scene 
and may be relevant for the proceedings; have the 
data set out so that if necessary they could be used 
to reconstruct the place of the event.

It is proved that the review of the place of the 
incident during the investigation of a deliberate 
murder committed in a manner dangerous to the 
lives of many persons is of particular importance 
since: it is an urgent and inalienable investigative 
(search) action, delaying which can lead to the loss 
of traces of a crime, changes in the situation, mate-
rial evidence and other information; fi xing on the 
scene the actual situation by personal perception 
will enable the investigator, the prosecutor to as-
sert that the murder has been committed in a way 
that is dangerous to the lives of many persons. Th e 
investigator, the prosecutor, aft er investigating the 
material situation of the place of the event and 
evaluating it, must conclude that the assassination 
was committed and in a way that is dangerous to 
the lives of many people.

Keywords: criminalistic methods, review of 
the crime scene, criminal proceedings, pre-trial 
investigation, murder, investigation of murders.
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ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Данная статья затрагивает проблему реализации права на предоставление бесплатной право-
вой-юридической помощи по гражданским делам согласно практике Европейского Суда по правам 
человека, в свете Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Хартии Европейского Союза 
по правам человека и национального законодательства Республики Молдова.

Ключевые слова: бесплатная правовая помощь (pro bono), судебная правовая помощь, матери-
альное положение лица.

Acest articol abordează problema dreptului la asistența juridică gratuită în cauzele civile, în conformitate 
cu practica Curții Europene a drepturilor omului, în lumina Convenției pentru apărarea drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale, Carta Uniunii Europene privind drepturile omului și legislația națională a 
Republicii Moldova.

Cuvinte cheie: asistență juridică gratuită (pro bono), asistență judiciară din ofi ciu, situația materială a 
persoanei.

Th is article addresses the issue of the right to free legal assistance in civil cases in accordance with the 
practice of the European Court of human rights, in the light of the Convention for the protection of human 
rights and fundamental freedoms, the Charter of the European Union on human rights and the national 
legislation of the Republic of Moldova.

Keywords: free legal aid (pro bono), judicial legal aid, fi nancial situation of a person.
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Изложение основного материала. На обще-
европейском уровне, право на бесплатную юри-
дическую-правовую помощь предусмотрено 
подпунктом «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод от 4 
ноября 1950 года, где говорится, что каждый об-
виняемый в совершфении уголовного преступле-
ния имеет право защищать себя лично или через 
посредство выбранного им самим защитника 
или, если у него нет достаточных средств для 
оплаты услуг защитника, иметь назначенного 
ему защитника бесплатно, когда того требуют 
интересы правосудия [2]. Также это предусмо-
трено в статье 47 Хартии Европейского Союза 

по правам человека от 7 декабря 2000 года, со-
гласно которой каждому человеку гарантиро-
вано право на эффективное средство правовой 
защиты и доступ к беспристрастному суду и в 
которой буквально указано, что каждый чело-
век имеет право на справедливое, публичное и 
своевременное разбирательство его дела незави-
симым и беспристрастным судом, созданным на 
основании закона. Каждый человек может при-
бегнуть к помощи адвоката, защитника и назна-
чить своего представителя. Те, кто не распола-
гает достаточными средствами, освобождаются 
от судебных расходов (предоставляется право-
вая помощь – прим. авт.), в той мере, в которой 
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это освобождение необходимо для обеспечения 
эффективного доступа к правосудию [9]. 

Обеспечение права на защиту, то есть на 
квалифицированную (профессиональную) 
правовую помощь, в том числе бесплатной, га-
рантируется также и Конституциями стран, 
являющиеся ассоциированными членами Евро-
пейского Союза. Да и не только. Так, например, 
согласно ст. 26 части (3) Конституции Республи-
ки Молдова, «на протяжении всего процесса 
стороны имеют право пользоваться помощью 
адвоката, выбранного или назначенного» [3].-
А в соответствии со ст. 59 Конституции Украи-
ны, с изменениями на основании Закона № 1401-
VIII от 02.06.2016 года, «каждый имеет право на 
профессиональную юридическую помощь. А в 
случаях, предусмотренных законом, эта помощь 
предоставляется бесплатно. Каждый свободен 
в выборе защитника своих прав». Норма части 
(4) статьи 29 конкретизирует, что «каждому аре-
стованному или задержанному должно быть 
безотлагательно сообщено о мотивах ареста 
или задержания, разъяснены его права и предо-
ставлена возможность с момента задержания 
защищать себя лично и пользоваться правовой 
помощью защитника» [4]. Аналогичные диспо-
зиции имеет и ст. 48 Конституции Российской 
Федерации, которая гласит, «что каждому га-
рантируется право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи. В случаях, пред-
усмотренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно. Каждый задержанный, 
заключенный под стражу, обвиняемый в совер-
шении преступления имеет право пользоваться 
помощью адвоката (защитника) с момента соот-
ветственно задержания, заключения под стражу 
или предъявления обвинения» [5].

Как видим, подпункт «с» пункта 3 статьи 6 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, буквально и прямо гарантирует право 
на бесплатную правовую помощь только для 
обвиняемого в совершении уголовного престу-
пления. А ст. 47 Хартии Европейского Союза 
по правам человека уже не «привязывает» это 
право к конкретному процессуальному стату-
су лица. Будь то он обвиняемый по уголовному 
делу или же, например, истцом или ответчиком 
по гражданскому делу.

Вместе с тем, следует отметить, что действие 

права на бесплатную правовую помощь соглас-
но Европейской Конвенции не ограничивается 
сферой только уголовного судопроизводства. 
Учитывая, что права, предусмотренные пун-
ктом 3 статьи 6 Европейской Конвенции, яв-
ляются составным элементом общего понятия 
принципа справедливого судебного разбира-
тельства, указанного в пункте 1 данной статьи, а 
он охватывает и случаи споров по определению 
лица его «гражданских прав и обязанностей» 
[1, c.315], Здесь отметим, что Европейский суд в 
ряде решений изложил более широкую трактов-
ку права на юридическую помощь, нежели чем в 
подпункте «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции.

Так, по делу Эйри против Ирландии заяви-
тельница пыталась получить помощь адвоката 
по делу о раздельном проживании супругов, 
однако не смогла найти никого, кто согласился 
бы представлять ее интересы, так как бесплат-
ная правовая помощь по таким делам не оказы-
вается. В решении по этому делу Европейский 
суд отметил, что подпункт «с» пункта 3 статьи 6 
относится только к уголовному процессу. Одна-
ко, несмотря на отсутствие подобного правила 
для споров по гражданским делам, статья 6 п. 1 
может в некоторых случаях понуждать госу-
дарство предоставлять помощь адвоката, когда 
она необходима для обеспечения реального до-
ступа к правосудию либо по причине того, что 
по определенным категориям дел юридическое 
представительство является обязательным по 
внутреннему законодательству… или в силу 
сложности процесса [1, стр.276].

По делу Голдер против Соединенного Коро-
левства Европейский суд подчеркнул, что, за-
претив осужденному вступать в контакт с ад-
вокатом с целью предъявить гражданский иск в 
защиту чести и достоинства, министр внутрен-
них дел нарушил право заявителя на обращение 
в суд в том виде, как оно гарантированно в ста-
тье 6 пункта 1 Конвенции [1, стр.46]. 

В решении по делу Кэмпбелла и Фелла про-
тив Соединенного Королевства Европейский 
суд констатировал нарушение подпункта «с» 
пункта 3 статьи 6 Конвенции, поскольку заяви-
тели не имели права на юридическое представи-
тельство во время разбирательства дела в Совете 
попечителей [1,стр.447]. Следует подчеркнуть, 
что, решая вопрос о нарушении права на право-
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вую помощь по указанному делу, изложенного 
в подпункте «с» пункта 3 статьи 6 Конвенции, 
Европейский суд признал Совет попечителей 
судебным органом, поскольку термин «суд» в 
статье 6 пункте 1 не обязательно должен пони-
маться как юрисдикция классического типа, ин-
тегрированная в общую систему государства [1, 
стр.453, para 97,99]. 

В Республике Молдова вопрос об оказании 
бесплатной квалифицированной юридической 
(правовой) помощи со стороны адвокатов ре-
гламентирован статьей 5 частью (5) Закона-
№ 1260 от 19 июля 2002 года об адвокатуре, в 
которой указано, что «учитывая материальное 
положение лица, адвокат может (подчеркнуто 
нами) оказывать ему бесплатную юридическую 
помощь». Отметим, что данная норма являет-
ся логическим продолжением части (4) этой же 
статьи, в которой предписано, что «в случаях, 
предусмотренных законом, квалифицирован-
ная юридическая помощь оплачивается из госу-
дарственного бюджета». Однако следует отме-
тить, что указанные нормы регулируют разные 
жизненные ситуации. Так, часть (4) регламен-
тирует случаи оказания юридической помощи, 
гарантируемую исключительно государством 
на основе Конституции, то есть когда такая по-
мощь оплачивается из государственного бюд-
жета. В уголовных делах - по заявлению или 
запроса об оказании квалифицированной юри-
дической помощи со стороны органа уголов-
ного преследования, прокурора или судебной 
инстанции, предусмотренные Уголовно-про-
цессуальным кодексом и Законом № 198-XVI 
от 26 июля 2007 года о юридической помощи, 
гаранти руемой государством, а по гражданским 
делам – по заявлению самого лица, в условиях 
вышеупомянутого закона № 198-XVI от 26 июля 
2007 года. Справедливости ради, следует отме-
тить, что здесь мы присутствуем при оказании 
судебной правовой помощи (предоставлении 
судебного защитника, т.е публичного адвоката 
за счет бюджета государства), но никак не бес-
платной, ибо бесплатная правовая помощь (pro 
bono), как по уголовному, так и по гражданско-
му делу оказывается адвокатом исключительно 
за счет самого адвоката, то есть без какого-либо 
гонорара, даже субсидированного от государ-
ства [10, стр.57, 58,61]. 

А норма части (5) регулирует оказания имен-
но бесплатной правовой помощи (pro bono), в 
случае, когда государство прямо не гарантирует 
такую помощь через публичных адвокатов, то 
есть когда оно не оплачивает ее из своего бюд-
жета, ибо прямо или косвенно отсутствует ин-
терес правосудия.

Например, в случае, когда физическое лицо 
пенсионер, лицо с ограниченными возможно-
стями или даже трудоспособный имеет весьма 
низкий средний доход, но чуть выше уровня до-
хода, установленного Правительством в таких 
случаях и, соответственно, не может оплатить 
услуги адвоката по представлению ее интересов 
в суде. А кроме этого, в определенных случаях 
оно должно еще тратиться на уплату госпош-
лины и другие судебные расходы. Формально, 
такое лицо не имеет право на юридическую 
помощь гаранти руемой государством, так как 
средний уровень ее дохода чуть выше уровня 
дохода, установленного Правительством.

Дело в том, что Закон Республики Молдова 
№ 198-XVI от 26 июля 2007 года о юридической 
помощи, гаранти руемой государством, дает ис-
черпывающий перечень лиц и категорий дел, в 
том числе гражданских, по которым возможно 
предоставление юридической помощи, гаранти-
руемой государством.

Так, в числе форм юридической помощи, га-
рантируемой государством, входит также защи-
та и представление интересов лица в граждан-
ском процессе (ст.7 пкт. g)). При этом данный 
закон уточняет, что право на квалифицирован-
ную юридическую помощь вне зависимости от 
уровня доходов в гражданском процессе имеют 
и лица, которые имеют право на обязательную 
юридическую помощь на основании статьи 77 
Гражданского процессуального кодекса Респу-
блики Молдова (ст.20). Это - когда место жи-
тельства ответчика неизвестно; - при рассмо-
трении дел, по заявлениям о применении мер 
защиты в случаях насилия в семье; - в производ-
стве по заявлению об установлении, возобнов-
лении, изменении или отмене меры судебной 
охраны (временная охрана, опека или попечи-
тельство); - при рассмотрении дел, по заявлени-
ям о госпитализации и проведении психиатри-
ческого обследования без добровольного согла-
сия лица или его законного представителя. А в 
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зависимости от уровня доходов имеют и лица, 
которые нуждаются в юридической помощи по 
делам об административных правонарушениях, 
гражданским и административным делам, но, 
при условии, что не имеют достаточных средств 
для оплаты этих услуг, при том, что данные дела 
являются сложными с правовой или процессу-
альной точек зрения. При этом, среднемесяч-
ный доход и прибыль за шесть календарных 
месяцев, предшествующих месяцу подачи за-
явления, лиц, обращающегося за юридической 
помощью, гарантируемой государством, должен 
быть ниже уровня дохода, установленного Пра-
вительством и подтвержденный декларацией о 
доходах (ст.21). Каких-либо исключений зако-
ном не предусматривается. 

Но в жизни встречаются случаи, когда та-
кая помощь является необходимой, особенно 
по гражданским делам, и, в особенности, для 
категорий граждан, не включенных в перечень 
закона № 198-XVI от 26 июля 2007. Кроме этого, 
в этом же контексте следует отметить, что Закон 
РМ № 1260 от 19 июля 2002 года об адвокатуре 
вообще не предусматривает каких-либо исклю-
чений для предоставления бесплатной юриди-
ческой помощи (pro bono) по делам, выходящим 
за рамки обычного. Здесь закон в ст.5 часть (5) 
предписывает прямо, «учитывая материальное 
положение лица …» и все. То есть этой синтаг-
мой законодатель оставляет право на оказание 
бесплатной правовой помощи на усмотрении 
каждого адвоката. Но опять, справедливости 
ради, отметим, что в Республике Молдова прак-
тика оказания бесплатной правовой помощи 
(pro bono), со стороны адвокатов довольно ред-
кое явление [7].

Конечно, в каждом конкретном случае, адво-
кат должен, в первую очередь, руководствоваться 
общим принципом справедливости - от состоя-
тельного клиента гонорар по больше, от среднего 
- средний, а от малоимущего вообще не истребо-
вать гонорар, то есть оказать ему помощь бесплат-
но [10, стр.59]. Во-вторых, адвокату необходимо 
определить обстоятельство, если клиент сможет 
реально, надлежащим образом и эффективно 
представлять свои интересы в суде. Сможет ли он 
самостоятельно и успешно справиться со слож-
ностью дела и решить все юридические вопросы 
в суде. Обладает ли он необходимыми знания-

ми и навыками участия в судебных заседаниях. 
То есть, не ограничиваться только тем, что лицо, 
даже имея какое-то юридическое образование, 
физически может предстать перед судом, но опре-
делить если оно реально способно давать, устные 
и приобщать к делу письменные заявления, до-
прашивать свидетелей и представить вовремя 
необходимые доказательства и т.д. В-третьих, ад-
вокат должен определить сложность рассматри-
ваемого дела, которая включает в себя не только 
сложность правовых вопросов в виде лабиринта 
юридических проблем материального либо про-
цессуального права, объемистость дела и т.п., но 
установить, есть ли баланс сторон процесса. По-
следний фактор обязывает адвоката проверить, 
не представлена ли противная сторона по делу 
адвокатами или юристами, или же является оно 
юридическим лицом, которое представлено юри-
стами соответствующей организации, адвоката-
ми и/или представителями организации по долж-
ности, все являющиеся профессионалами. Все это 
в месте, в свете норм Европейской Конвенции и 
Хартии именуется интересы правосудия [6].

Таким образом, в зависимости от характе-
ристик конкретного человека, его возможности 
предстать перед судебной инстанцией, от слож-
ности дела с правовой или процессуальной то-
чек зрения, нужно определять необходимость 
предоставления ему бесплатной правовой помо-
щи в интересах правосудия. И такая помощь по 
определению Европейского Суда должна быть 
действенной, поскольку «Конвенция призвана 
гарантировать не теоретические или иллюзор-
ные права, а их практическое и эффективное 
осуществление, это особенно справедливо в от-
ношении права на защиту». Так, по делу Артико 
против Италии Европейский Суд подчеркнул в 
своем решении, что само назначение защитни-
ка еще не обеспечивает эффективной помощи, 
так как назначенный адвокат может умереть, се-
рьезно заболеть, в течении длительного периода 
быть лишен возможности действовать. Власти, 
если они уведомлены о возникшем положении, 
должны либо его заменить, либо заставить вы-
полнять свои обязанности [1,стр.322]. В против-
ном случае, это приравнивается к отсутствию 
защиты в деле, что ведет к нарушению основной 
составляющей справедливости правосудия. И 
это потому, что «…ключевым принципом при-
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менения статьи 6 Европейской Конвенции от 
4 ноября 1950 года является принцип справед-
ливости. В делах, по которым заявитель пред-
стает перед судом, несмотря на отсутствие по-
мощи юриста, и ведет свое дело, справляясь со 
всеми трудностями, тем не менее встает вопрос, 
был ли этот процесс справедливым (см., на-
пример: Application no. 46311/99, McVicar v. the 
United Kingdom, Judgment of 7 May 2002 (fi nal: 
07.08.2012), paras. 50–51). Важно гарантировать 
справедливость отправления правосудия. Сто-
рона по гражданскому делу должна иметь воз-
можность эффективно участвовать в процессе, 
в том числе представляя материалы по делу в 
поддержку своих требований. В данном случае 
важность для заявителя того, что решается в 
деле, будет учитываться при оценке адекватно-
сти и справедливости рассмотрения дела» (P., C. 
and S. v. the United Kingdom, para. 91) [8].

Заключение. Как было исследовано в статье, 
необходимость предоставления бесплатных ус-
луг адвоката (pro bono), так и судебной правовой 
помощи по гражданским делам объясняется ин-
тересами правосудия. Статья 6 Европейской кон-
венции и статья 47 Хартии Европейского Союза 
по правам человека рассматривают право на бес-
платную правовую помощь достаточно широко.

Во избежание последующих нарушений 
прав граждан на бесплатную юридическую по-
мощь и исключения возможного рассмотрения 
данных нарушений в ЕСПЧ молдавскому за-
конодателю важно внести дополнения в норме 
части (5) ст. 5 Закона РМ № 1260 от 19 июля 2002 
года об адвокатуре, учитывающие изложенные 
выше гарантии статьи 6 Конвенции и ст. 47 Хар-
тии, в которой прямо и недвусмысленно опре-
делить разницу между понятиями бесплатная 
правовая помощи со стороны адвокатов (pro 
bono) как прямо не гарантируемая государством 
и судебная правовая помощь, таки гаранти-
руемая государством.
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ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: 
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

В статье осуществлен общий анализ современного состояния и перспектив совершенствова-
ния правового обеспечения экологической политики Украины. В статье представлено теоретиче-
ское определение экологической политики, проанализировано нормативно-правовую основу её реа-
лизации, законопроекты в этой сфере, определены перспективы совершенствования действующего 
законодательства. Особое внимание в статье посвящена проблемным вопросам правового, управ-
ленческого характера, имеющим непосредственное влияние на экологическую политику Украины, 
путям их решения.

Ключевые слова: экологическая политика, экологическая безопасность, окружающая природная 
среда, административно-правовая ответственность, органы экологического контроля.

Articolul oferă o analiză generală a situației actuale și a perspectivelor de îmbunătățire a sprijinului juridic 
al politicii de mediu a Ucrainei. Articolul prezintă defi niția teoretică a politicii de mediu, analizează baza 
normativă și legală pentru implementarea acesteia, proiectele de lege în acest domeniu, defi nește perspectivele 
de îmbunătățire a legislației în vigoare. O atenție deosebită în articol este dedicată chestiunilor problematice 
de natură juridică și managerială, care au o infl uență directă asupra politicii ecologice a Ucrainei, modalități 
de soluționare a acestora.

Cuvinte cheie: politica ecologică, siguranța ecologică, mediul, responsabilitatea administrativ-juridică, 
organele de control ecologic.

Th e article provides a general analysis of the current state and prospects for improving the legal framework 
for environmental policy in Ukraine. Th e article presents the theoretical defi nition of the concept of ecological 
policy, analyses t he normative and legal basis of its implementation, bills in this area, defi nes the prospects for 
improving the current legislation. Special attention is paid to the problematic issues of legal, managerial nature, 
which have a direct impact on the environmental policy of Ukraine, the ways of their solution.
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Вступ. Стан довкілля залежить від 
об’єднання зусиль держави та громадськості у 
виробленні та реалізації екологічної політики 
держави, формування досконалого правового 
комплексу заходів щодо здійснення екологіч-
ного контролю, реалізації заходів щодо про-
тидії негативним наслідкам технічного про-

гресу, забрудненню довкілля, запобігання ви-
никнення еколого-техногенних катастроф. Без 
формування чітких планових заходів, етапів, 
засобів та способів покращення екологічної 
ситуації Україна зазнає масштабної екологіч-
ної кризи. Юридичний аспект формування та 
реалізації екологічної політики повинен відо-
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бражати пріоритети безпекових та гуманістич-
них ідеалів сучасного права. 

Постановка проблеми. Життєдіяльність 
людини перебуває у нерозривному зв’язку зі 
станом довкілля та екологічної безпеки в дер-
жаві. Наявні протягом десятиліть проблеми 
застосування небезпечних технологій у вироб-
ництві, високої концентрації екологічно небез-
печних виробництв у окремих регіонах країни, 
відсутності сучасних сміттєпереробних за-
водів доповнюються проблемами норматив-
но-правового, управлінського характеру, що 
справляють вагомий вплив на всю систему 
екологічної безпеки держави. Особливо відо-
бражається на стані екологічної безпеки не-
досконалість правових орієнтирів (стратегій) 
реформування екологічної сфери. Перед дер-
жавою стоїть завдання вироблення нової еко-
логічної політики, яка б базувалася на чітких 
напрямах проведення правових реформ щодо 
забезпечення екологічної безпеки держави.

Аналіз останніх досліджень і публ ікацій. 
Окремих проблем досліджуваної сфери торка-
лися вітчизняні вчені, зокрема І. В. Бригадир, 
А. П. Гетьман, В. А. Лазаренко, О. А. Мельни-
ченко, В. М. Пиць, О. С. Проневич, Р. Ф. Сабі-
ров, П. О. Фесянов. Суспільно-правові транс-
формації потребують подальших наукових 
досліджень у цій сфері. Ефективна екологічна 
політика повинна базуватися на ґрунтовних 
дослідженнях, сформованих у ході академіч-
них дискусій. 

У зв’язку з цим метою статті є науковий 
аналіз сучасного стану та перспекив удоскона-
лення правового забезпечення реалізації еко-
логічної політики України.

Виклад основного матеріалу. Екологічні 
проблеми останніх років вимагають створен-
ня дієвих державно-правових механізмів їх-
нього вирішення, поєднання зусиль органів 
публічного управління, громадськості, окре-
мих громадян у подоланні негативних еколо-
гічних тенденцій. 

Екологічна політика як комплексне сус-
пільне явище досліджується екологами, еконо-
містами, правниками. 

Широкий діапазон практичного застосу-
вання дозволяє окремим науковцям його роз-
глядати в якості концептуально цілісної сукуп-

ності видів і форм суспільної діяльності задля 
збереження природного середовища людсько-
го існування, гармонізації взаємного впливу 
суспільства та довкілля [1, с. 137]. Стверджу-
ється, що вона є своєрідною організаційною 
та регулятивно-контрольною діяльністю сус-
пільства і держави, спрямованою на охорону, 
невиснажливе використання та відтворення 
природних ресурсів, оздоровлення довкілля, 
ефективне поєднання функцій природокорис-
тування та охорони природи, забезпечення 
норм екологічної безпеки [2].

Наявне наукове твердження, що вона є 
сукупністю міжнародних, державних та регі-
ональних правових актів, інструкцій, стандар-
тів, які визначають загальні правові вимоги 
щодо окремих об’єктів, забезпечують його за-
цікавленість у реалізації цих вимог [3, с. 11].

Зважаючи на змістову характеристику тер-
міну політика, запропонованих академічним 
тлумачним словником (напрямок діяльності 
держави у тій чи іншій галузі у певний період 
[4, с. 80] та тлумачення складових екологічних 
правовідносин (природоресурсна, природо-
охоронна та антропоохоронна складова), мож-
на запропонувати визначення екологічної по-
літики. Нею слід розуміти сукупність управ-
лінських, організаційних, економічних, пра-
вових засобів та способів цілеспрямованого 
впливу держави на сформовані в державі при-
родоресурсні, природоохоронні та антропоо-
хоронні відносини з приводу реалізації пріо-
ритетних цілей держави щодо їх приведення у 
безпечний для людини та довкілля стан.

Правовий аспект екологічної політики ре-
алізується через державне (публічне) управ-
ління у сфері екології, що вдало визначене 
вітчизняними вченими як певний комплекс 
засобів, які спрямовані на охорону та оздоров-
лення довкілля, ефективне поєднання приро-
докористування і природоохорони та забезпе-
чення нормальної життєдіяльності громадян. 
В. В. Глуха цілком виправдано стверджує, що 
воно має нормативну та регуляційну складову. 
Перша – це система правил і норм, друга – це 
конкретні дії для охорони навколишнього-
середовища [5, с. 59–63].

Обидва аспекти правового аспекту еколо-
гічної політики зазнають значних трансфор-
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мацій протягом останніх років. Важливою є 
адаптація стандартів публічного управління 
в екологічній сфері до вимог Європейського 
союзу, впровадження корисного досвіду зару-
біжних країн у практичне застосування в на-
шій державі.

Впровадження нових правових засад еко-
логічної політики пов’язано з переглядом за-
старілих нормативно-правових актів у цій 
сфері, впровадженням нових підходів до по-
долання управлінських проблем, посиленням 
адміністративної відповідальності за екологіч-
ні проступки, розміру штрафів, формуванням 
правової основи для відновлення територій, 
які постраждали внаслідок проведення опера-
ції об’єднаних сил, тощо.

Нормативно-правова основа реалізації 
екологічної політики нашої держави зазнає 
важливих змін. Зокрема, Верховна Рада Укра-
їни у першому читанні схвалила законопроект 
«Про Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2030 
року» (№8328). Законодавець першопричина-
ми екологічних проблем визнає підпорядкова-
ність екологічних пріоритетів економічній до-
цільності, неврахування екологічних наслідків 
під час прийняття рішень Кабінету Міністрів 
України; недосконалу структуру економіки 
з переважаючою часткою ресурсо- та енер-
гоємних галузей, негативний вплив якої був 
посилений переходом до ринкових умов; зно-
шеність основних фондів промислової і тран-
спортної інфраструктури та об’єктів житло-
во-комунального господарства; неефективну 
систему державного управління у сфері охо-
рони навколишнього природного середовища, 
моніторингу його стану, регулювання вико-
ристання природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки; низький рівень розумін-
ня в суспільстві пріоритетів збереження на-
вколишнього природного середовища та пере-
ваг сталого розвитку, недосконалість системи 
екологічної освіти; незадовільний рівень до-
тримання природоохоронного законодавства 
та екологічних прав і обов’язків громадян [6].

Нова стратегія ставить за мету стабіліза-
цію і поліпшення стану навколишнього при-
родного середовища України шляхом інтегра-
ції екологічної політики до соціально-еконо-

мічного розвитку України для створення еко-
логічно безпечнішого природного середовища 
для життя і здоров’я населення, впровадження 
екологічно збалансованої системи природоко-
ристування та збереження природних екосис-
тем та забезпечення і захист конституційних 
екологічн их прав громадян [6].

Важливо, що Україна повинна перейня-
ти досвід формування екологічної політики 
країн ЄС у цій сфері. Європейський Союз до 
2019 року перейде до економіки замкнутого 
циклу, яка є основою стратегії сталого розви-
тку. Виконуючи Угоду про асоціацію, Україна 
також повинна перейти на таку модель. Еко-
номіка замкнутого циклу дасть змогу знизити 
негативний екологічний вплив завдяки скоро-
ченню використання первинних ресурсів при 
виробництві та поверненню їх на подальшу 
переробку. Основними цілями (до 2035 року) 
економіки замкненого циклу є переробка 65% 
муніципальних відходів та 70% упаковки, ви-
пуск пластикової упаковки, яка на 100% під да-
ється переробці, а також вивезення на звалища 
не більше 10% твердих побутових відходів [7].

У зв’язку з трагічними подіями травня 
2016 р. на Грибовицькому звалищі біля Львова 
в суспільстві загострилася потреба перегляду 
правового забезпечення управління  відхода-
ми, формування державної стратегії рефор-
мування цієї сфери. 8 листопада 2017 року 
Кабінет Міністрів України затвердив  «Наці-
ональну стратегію управління відходами до 
2030 року» [8]. Проек т цього нормативно-пра-
вового акту  підготувала робоча група за учас-
тю українських профільних міністерств – Мін-
природи, Мінекономрозвитку, Мінрегіону, 
експертів німец ької групи GIZ, ЄБРР та проек-
ту «Twinning» [9].

Стратегія визначає головні напрями дер-
жавного регулювання у сфері поводження з 
відходами в найближчі десятиліття з ураху-
ванням європейських підходів з питань управ-
лін ня відходами, що базуються на по ложеннях 
Рамкової Директиви № 2008/98/ЄС Європей-
ського парламенту та Ради в ід 19 листопада 
2008 р. «Про відходи та скасування деяких 
директив», Директиви Ради № 1999/31/ЄС від 
26 квітня 1999 р. «Про захоронення відходів», 
Директиви № 2006/2 1/ЄС Європейського пар-
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ламенту та Ради від 15 березня 2006 р. «Про 
управління відходами видобувних підпри-
ємств, та якою вносяться зміни до Директиви 
2004/35/ЄС», Директиви  94/62/ЄС  Європей-
ського парламенту та Ради від 20 грудня 1994 р. 
«Про упаковку та відходи упаковки» тощо. 
Її реалізація здійснюється трьома етапами: 
перший – 2017-2018 роки, другий – 2019-2023 
роки, третій – 2024-2030 роки.

Серед стратегічних завдань передбачаєть-
ся визначення напрямів та пріоритетів роз-
витку вторинного ресурсокористування, ши-
роке запровадження державно-приватного 
партнерства, взаємодії та співробітництва в 
центральних та місцевих органах виконавчої 
влади, органах місцевого самоврядування, на-
уково-технологічне та методичне забезпечен-
ня управління відходами на інноваційних за-
садах та інше [8].

Попри реальні кроки щодо перегляду нор-
мативно-правової основи реалізації екологіч-
ної політики України, невирішеними залиша-
ються багато проблем управлінського, адміні-
стративно-правового характеру (відсутності 
механізмів дерегуляції, наявності корупційних 
проявів, недосконалості механізму управління 
ринком надрокористування; відсутності на-
лежного управління ризиками, пов’язаними з 
військовими діями; недостатньої інституцій-
ної відособленості суб’єктів забезпечення еко-
логічної безпеки в Україні). 

Стратегічно важливим залишається ви-
рішення проблем функціонування органів 
екологічного контролю, усунення дублюван-
ня функцій екологічного контролю, впрова-
дження відкритої системи реєстрів природо-
користувачів, впровадження автоматизова-
ного моніторингу екологічної обстановки в 
районах проведення операції об’єднаних сил 
та об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, 
підвищення розміру покарань за вчинення ад-
міністративних правопорушень та злоч инів у 
екологічній сфері тощо. 

Слід звернути увагу на суттєве дублюван-
ня функцій контролю у природоохоронній 
сфері Держекоінспекції та Державної служ-
би України з питань геодезії, картографії та 
кадастру, Державної служби геології та надр 
України, Державної служби України з безпеки 

на транспорті, Держлісагенства, Держрибаген-
ства, тощо.

Відповідно до Основних напрямків дер-
жавної політики України в галузі охорони до-
вкілля, використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки від 5 берез-
ня 1998 р. № 188-98-ВР визнано потребу вне-
сення змін до законів, які визначають статус 
центральних та місцевих органів державної 
виконавчої влади у галузі охорони довкілля і 
використання природних ресурсів.

Важливим суб’єктом публічного управ-
ління у сфері екологічної безпеки є Державна 
екологічна інспекція України. Сьогодні вона 
функціонує на підставі Положення про Держе-
коінспекцію, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 19 квітня 2017 р.-
№ 275. 

Концепцією реформування системи дер-
жавного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, схва-
леною розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 31.05.2017 № 616-р, окреслено пер-
спективи реформування згаданого суб’єкта 
контрольних повноважень у сфері екології. Зо-
крема, передбачено ліквідацію Держекоінспек-
ції та створення Державної природоохоронної 
служби. Оновлена служба повинна стати єди-
ним інтегрованим державним органом приро-
доохоронного моніторингу та нагляду (конт-
ролю). 

У вітчизняній літературі висловлюється 
критика процесу реформування згаданого ор-
гану. Найбільших критичних зауважень зазнає 
непослідовність процесу реформування, яка 
виявляється у тому, що в жовтні 2016 року було 
запропоновано Концепцію реформування сис-
теми державного природоохоронного контр-
олю, яка передбачала ліквідацію Державної 
екологічної інспекції України протягом 2017 
року, а у квітні 2017 року постановою Кабінету 
міністрів України було затверджено нове «По-
ложення про Державну екологічну інспекцію 
України» від 19.04.2017 № 275 [10]. Разом з 
тим продовжується реформування Держеко-
інспекції шляхом ліквідації 12 територіальних 
органів Державної екологічної інспекції (ДЕІ) 
в окремих областях і створення окружних еко-
логічних інспекцій [11].
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Цілком виправданої критики зазнає сфера 
надрокористування та діяльність Державної 
служби геології та надр України. Генеральний 
прокурор України Юрій Луценко назвав сферу 
видачі дозволів на надрокористування другим 
за значимістю корупційним сегментом, де від-
бувається масштабне незаконне збагачення 
[12].

Реформування правового підґрунтя реа-
лізації екологічної політики також пов’язане 
з посиленням адміністративно-правової від-
повідальності за екологічні правопорушення. 
Значний обсяг роботи вже проведено. Так, по-
чинаючи з 2017 року, суттєво збільшено роз-
мір штрафів за браконьєрство, запропоновано 
законопроект про посилення відповідальності 
за випалювання рослинності [13].

Разом з тим Комітет Верховної Ради Укра-
їни з питань законодавчого забезпечення пра-
воохоронної діяльності на своєму засіданні 04 
квітня 2018 року (протокол № 87) розглянув 
проект Закону України «Про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення (щодо запровадження європейського 
досвіду про здійснення державного природо-
охоронного контролю)» (реєстр. №8026). Ним 
було відзначено низку проблемних моментів. 
Зазначено, що значне підвищення розмірів ад-
міністративних штрафів від чинних, що нині 
становлять 5-8 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (це 85-136 грн.) до запропо-
нованих 500-1000, 120-300 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (а це від 1940 грн. 
до 17000 грн.) становитиме ризики їх н есплати 
через невідповідність соціальним стандартам, 
які забезпечують життєвий рівень переваж-
ної частини населення України. Також визна-
но, що пропозиція щодо підвищення розмі рів 
штрафу за окремі правопорушення  є непослі-
довною, оскільки у законопроекті без уваги за-
лишились стаття 83-1 та 90-1 КУпАП [14].

Висновки. Ця сфера правового регулю-
вання потребує особливої уваги законодав-
ця та подальшого удосконалення, досягнення 
рівності та збалансованості складових розви-
тку (економічної, екологічної, соціальної) [6], 
орієнтування на врахування екологічних та 
юридичних аспектів під час прийняття управ-
лінських рішень та визначення векторів дер-

жавного, регіонального, місцевого розвитку, 
запобігання заподіяння шкоди довкіллю, прі-
оритетності гарантування екологічних прав 
громадян, умов сталого розвитку перед потре-
бами швидкого економічного зростання. 
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Lychenko I. A.
ENVIRONMENTAL POLICY OF 
UKRAINE: LEGAL ASPECTS

Th e article provides a general analysis of the 
current state and prospects for improving the legal 
framework for environmental policy in Ukraine. 

It has been established that the legal aspect of 
the formation and implementation of environmen-
tal policy should refl ect the priorities of the security 
and humanistic ideals of modern law. Th e state faces 
the task of developing a new environmental policy 
that would be based on clear lines of legal reforms to 
ensure the country’s environmental security. 

Th e article presents the theoretical defi nition 
of the concept of ecological policy, analyses the 
normative and legal basis of its implementation, 
bills in this area, defi nes the prospects for improv-
ing the current legislation. 

Special attention is paid to the problemat-
ic issues of legal, managerial nature, which have 
a direct impact on the environmental policy of 
Ukraine, the ways of their solution. Environmen-
tal problems of recent years require the creation of 
eff ective state and legal mechanisms for their solu-
tion, combining the eff orts of public administra-
tion bodies, the public, and individual citizens in 
overcoming negative environmental trends. 

Introduction of new legal principles of environ-
mental policy is connected with the revision of out-
dated legal acts in this area, the introduction of new 
approaches to overcoming administrative problems, 
increased administrative liability for environmental 
misconduct, the amount of fi nes, the formation of a 
legal basis for the restoration of areas that have suf-
fered as a result of the operation united forces. 

It remains strategically important to solve the 
problems of functioning of environmental control 
bodies, eliminate duplication of functions of en-
vironmental control, the introduction of an open 
system of environmental registers, introduction of 
automated monitoring of the environmental situ-
ation in the areas of operation of joint forces and 
objects of high environmental hazard, increase of 
penalties for the commission of administrative of-
fenses and crimes in the environmental sphere.

Key words: ecological policy, ecological safety, 
environment, administrative-legal responsibility, 
bodies of ecological control.
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СВІТОГЛЯД ТА ВІРОСПОВІДАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ 
ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

В данном исследовании проанализированы и освещены различные позиции по теории определения 
объекта гражданских прав, а именно теория единого объекта (монистическая) и теория множествен-
ности объектов (плюралистическая) в гражданском праве. Определено, что приоритетной теорией в 
законодательстве Украины является теория множественности объектов, которая также является 
основой и используется гражданским правом. Исследован вопрос объекта личных неимущественных 
благ, в частности выделено объект личного нематериального права на свободу мировоззрения и ве-
роисповедания. Показано, что объект права свободы мировоззрения и вероисповедания имеет в своей 
структуре два нематериальных блага: мировоззрение и вероисповедание, эти блага имеют общее — 
свободу. Охарактеризовано важную роль нематериальных благ в системе объектов гражданских прав.
Ключевые слова: нематериальные блага, объекты гражданских прав, мировоззрение и вероисповедание, 
свобода, гражданское право.

În acest studiu, sunt analizate și subliniate diferite poziții privind teoria determinării obiectului drepturilor 
civile, și anume teoria unui singur obiect (monistică) și teoria multiplicității obiectelor (pluralistă) în dreptul civil. 
În legislația Ucrainei este stabilită ca prioritară - teoria multiplicității obiectelor, care de asemenea este ca baza 
și este folosită de dreptul civil. Este investigată problema obiectului benefi ciilor nemateriale personale, în special, 
este subliniat obiectul dreptului personal nematerial la libertatea ideologiei și a religiei. Este demonstrat că obiectul 
dreptului la libertate a ideologiei și a religiei are în structura sa două benefi cii intangibile: viziunea asupra lumii 
și religia, aceste benefi cii au în comun - libertatea. Este caracterizat rolul important al bunurilor necorporale în 
sistemul obiectelor de drepturi civile.

Cuvinte cheie: benefi cii intangibile, obiecte de drepturi civile, ideologie și religie, libertate, drept civil.

It is known that the concept of object of law is one of the most controversial in legal literature. Th e proof of this is the 
diff erent points of view that exist in the theory of law. Th is is due to the extreme complexity of the nature of this right. 
In this research various positions concerning the theory of the defi nition of the object of civil rights, namely, the theory 
of a single object (monistic) and the theory of plurality of objects (pluralistic) in civil law are analyzed and elucidated. 
In modern legal literature, there are many diff erent, opposing positions on the defi nition of the object of civil law and 
the defi nition of good as an object of civil law. It has been determined that the priority theory in Ukrainian legislation 
is the theory of plurality of objects, which is also the basis and used by civil law. Th e issue of the object of personal non-
property benefi ts are investigated, in particular the object of personal non-material right to freedom of world outlook 
and religion is highlighted. It is shown that the object of the right to freedom of thought and religion has in its structure 
two intangible goods: worldview and religion, but these benefi ts combine freedom. Th e important role of non-material 
value in the system of objects of civil rights objects was characterized. Comparative personal non-property benefi ts 
and personal non-property rights, and concluded that personal wealth exists in society much more than rights.
Keywords: intangible benefi ts, objects of civil rights, worldview and religion, freedom, civil law.
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Постановка проблеми: В умовах розвитку 
сучасного суспільства, особистим немайновим 
правам людини приділяється особлива увага, 
щодо їх реалізації, охорони та захисту. Саме 
у період незалежності, коли особисті немате-
ріальні блага людини мають високу цінність, 
вони потребують більш конкретного визна-
чення і закріплення цивільним законодав-
ством. Отже, є необхідність у визначені об’єкта 
цивільного особистого немайнового права 
свободи світогляду та віросповідання.

Стан наукової дослідженності теми. 
Проблематика права на свободу світогляду 
та віросповідання, як цивільного права, до-
сліджувалась у юридичній літературі такими 
вченими, як Стефанчуком Р.О., Синєгубо-
вим  О.В., Вовк  Д.О., Лупаревим  Г.П., Ковле-
ром А.І., Сліпченком С.О., Красицькою  Л.В., 
Єрмоловою О.Н., Трофименком  А.В., Алексє-
євим С.С., Красавчиковою Л.О., Кузнєцовою 
Н.С., Іоффе О.С. та ін. Вказані вчені зробили 
значний внесок у дослідженні проблеми прав 
і свобод людини і громадянина, зокрема право 
на свободу світогляду та віросповідання, але в 
сучасних умовах це право потребує додатково-
го аналізу.

Метою статі є визначення об’єкта цивіль-
ного особистого немайнового права свободи 
світогляду та віросповідання.

Виклад основного матеріалу. Відомо, що 
поняття об’єкта права є одним із самих диску-
сійних у юридичній літературі. Доказом тому 
є різні точки зору, які існують у теорії права. 
Це викликано виключною складністю сутнос-
ті цього права. А тому юридична практика не 
може отримати від цивілістичної теорії до-
статньої допомоги з даного питання. Об’єкти 
цивільно-правових відносин або цивільних 
прав  —  матеріальні  та  нематеріальні блага, з 
приводу яких між суб’єктами виникають  ци-
вільні правовідносини[4, с. 214]. 

У сучасній юридичній літературі є багато 
різних, протилежних одна одній, позицій щодо 
визначення об’єкта цивільного права та визна-
чення блага як об’єкта цивільного права. Як- 
що розглядати перш за все нематеріальні блага 
як об’єкт цивільних прав, необхідно визначи-
тись, що таке «об’єкт права» і що таке «благо 
як об’єкт права».

Під терміном «об’єкт» (від лат. «objectum» 
- «предмет») у філософії розуміється те, що 
протистоїть суб’єкту в його предметно-прак-
тичній і пізнавальній діяльності. У юридичних 
науках цей термін застосовується досить час-
то, але має свій, специфічний зміст. Зокрема, 
об’єкт правовідносини - це те, з приводу чого 
виникає, існує саме правове відношення[5]. 

Деякі вчені, зокрема Агаркова М.М., Йоф-
фе О.С., Суханов Є.О., Строгович М.С., Пігол-
кін А.С., дотримувались теорії єдиного об’єкта 
та вважали об’єкт права - як все те, з приводу 
чого суб’єкти права вступають у правовідно-
сини, або те, з чого виникають ці правовід-
носини. Такі вчені, як Александров  Н.Г., Бра-
уде Й.Л., Вільнянський С.І., Гордон М.В., Кра-
савчиков О.О., Новицький Й.Б., Петров Г.І., 
Серебровський В.І., Явич Л.С., Яичков К.К., 
Кечекьян С.Ф. дотримувались іншої думки 
та наполягали на теорії множинності об’єкта, 
згідно з якою об’єктом виступає не те, з приво-
ду чого це явище існує, а те, на що дане явище 
впливає або може вплинути. Отже, об’єктом 
у цивільному праві є дії зобов’язаної особи. 
Тому в якості блага потрібно розуміти все, що 
задовольняє певні потреби людини, тобто бла-
гами є явища, дії, речі, нематеріальні цінності, 
а право створює умови для нормального вико-
ристання цих благ.

Особисті немайнові блага  —  це блага, 
що позбавлені майнового змісту, нерозривно 
пов’язані із суб’єктом цивільного права, ви-
знані суспільством, а тому охороняються ци-
вільним законодавством. Будучи приналеж-
ними певному суб’єкту цивільних відносин і 
таким чином потрапляючи у сферу цивільно-
правового регулювання, вони стають об’єктом 
цивільних прав.

Нематеріальні блага мають особистий ін-
дивідуальний характер. Особистий характер 
в якості ознаки даних благ слід розуміти лише 
в контексті їх невіддільності, неможливості 
існування окремо від суб’єкта без його згоди. 
Необхідно зазначити, що однією з особливос-
тей нематеріальних благ є можливість їх зміни 
та невизначеність їх об’єму. Ці блага можуть 
виникати і припинятися як під впливом низ-
ки подій, внаслідок юридичних вчинків, так і 
в силу закону. Ключовою особливістю немате-
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ріальних благ є відсутність у них економічного 
(майнового) змісту. 

Виходячи з того, що нематеріальні блага, як 
правило, належать до духовної сфери, допус-
кається потрійне розуміння цієї особливості: 
неможливість речового втілення блага; від-
сутність майнового еквівалента; неможливість 
точно оцінити певне благо у грошах [3, С. 27].

Деякі науковці виділяють таку ознаку, як 
самостійна цінність нематеріальних благ, тобто 
їх незамінність для суб’єкта. Нематеріальним 
благам притаманна також і безстроковість. 
Фізичні особи володіють ними довічно (ч. 4 
ст. 269 ЦКУ)[2]. Всі розглянуті особливості, 
дозволяють визначити нематеріальні блага як 
цінності, свободи, невіддільні від особистості, 
позбавлені економічного змісту, невідчужува-
ні без згоди їх носія, що визнані та законодавчо 
забезпечуються. Необхідно відзначити, що всі 
ці ознаки характрені і для таких нематеріаль-
них благ, як свобода світогляду та віросповіда-
ння, а отже, ці блага також потребують свого 
визначення і закріплення.

 У Конституції України правам, свободам і 
обов’язкам людини і громадянина присвячена 
глава ІІ, в якій знайшли своє закріплення при-
родні і соціальні права. У цей перелік також 
входить право на свободу світогляду та віро-
сповідання (ст. 35). У Цивільному кодексі 
України особистим немайновим благам як 
об’єктам цивільних прав присвячена ст. 201. 
Згідно з цією статтею до немайнових благ, які 
охороняються цивільним законодавством, на-
лежать: здоров’я, життя; честь, гідність, діло-
ва репутація; ім’я (найменування); авторство, 
свобода літературної, художньої, наукової і 
технічної творчості та інші. Отже, можна вва-
жати, що перелік особистих немайнових благ у 
Цивільному кодексі України не є виключним. 
А у зв’язку з розвитком незалежної України, 
пріоритетності особистих немайнових прав 
людини є потреба у розширенні переліку осо-
бистих немайнових благ, а саме додати такі 
блага, як світогляд та віросповідання.

Зауважимо, що право свободи світогляду 
та віросповідання корелює з конституційним 
положенням про «ідеологічну багатоманіт-
ність» суспільного життя в Україні, де жодна 
ідеологія не може визнаватися державою як 

обов’язкова (ст. 15). Конкретизацією останньо-
го положення є вміщена у ч. З ст. 35 Конститу-
ції України вказівка на те, що жодна релігія не 
може бути визнана державою, як обов’язкова. 
Але у зв’язку з розвитком суспільства право на 
свободу світогляду та віросповідання потребує 
цивільного регулювання, охорони та захисту. 
Отже, є необхідність у визначенні об’єкта осо-
бистого немайнового права на свободу світо-
гляду та віросповідання.

Порівнюючи особисті немайнові блага та 
особисті немайнові права, можна стверджува-
ти, що особистих благ існує в суспільстві наба-
гато більше, ніж прав. Лише за наявності соці-
альної необхідності та готовності законодавця 
певні вагомі блага можуть бути перетворені 
на права, що охороняються силою державного 
примусу, а поведінка суб’єктів з приводу ко-
ристування вказаних благ піддана правовому 
регулюванню. Відсутність закріплення того чи 
іншого блага в існуючому правовому просторі 
не спростовує їх наявності, а подальший роз-
виток держави і права не усуває можливості їх 
втілення в правові норми регулятивної, охо-
ронної чи захисної спрямованості. Тобто необ-
хідно зазначити, що такі блага, як світогляд 
та віросповідання, потребують формування 
свого об’єкта для подальшого регулювання їх 
цивільним законодавством.

Отже, об’єкт права свободи світогляду та 
віросповідання складається з двох нематері-
альних благ, – це світогляд та віросповідання. 
Кожне з цих благ має своє визначення.

Світогляд – це філософське поняття, яке 
складається з системи найзагальніших уяв-
лень, поглядів, понять щодо світу, який оточує 
людей, щодо природи, людини та суспільства 
в їх цілісності і взаємозалежності, щодо їх сут-
ності, походження, закономірностей існуван-
ня й розвитку, а віросповідання, розглянувши 
загальні поняття – це особисте нематеріаль-
не благо, яке полягає в офіційному, вільному 
прийняття будь-якого релігійного віровчення 
в якості світоглядної основи своєї життєді-
яльності. У цих двох категорій благ є загальне 
поняття, яке їх поєднує, – це свобода. Понят-
тя свободи завжди привертало увагу багатьох 
вчених з різних галузей знань – філософів, іс-
ториків, юристів, психологів. Свобода є кри-
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терієм індивідуальності особистості, показни-
ком рівня розвитку суспільства. Охоплюючи 
різні сторони життєдіяльності, свобода пред-
ставляє собою одну з найбільших цінностей 
громадянського суспільства.

У юридичній літературі набула певного 
значення така точка зору, щодо якої свобода 
визначається як можливість незалежно від 
будь-кого (вільно) розпоряджатися собою, 
своїми діями, вчинками та часом[1]. Таке ви-
значення можна визнати прийнятним і для ци-
вільного права. Наприклад, Красавчикова Л.О. 
визначає поняття свободи ще в тому, що воно 
має особисту незалежність, відсутність різних 
обмежень поведінки людини-громадянина в 
різних сферах життєдіяльності[7, с. 132].

У Великому юридичному словнику дається 
таке тлумачення свободи – закріплена в кон-
ституції або іншому законодавчому акті мож-
ливість певної поведінки людини (напр., сво-
бода слова, свобода віросповідання і т.д.). Ка-
тегорія «Свобода» близька до поняття «право» 
суб’єктивного змісту, але останнє передбачає 
наявність більш-менш чіткого юридичного ме-
ханізму для реалізації і зазвичай кореспонду-
ючих обов’язків держави або іншого суб’єкта 
здійснити будь-яку дію (напр., надати роботу у 
випадку права на працю). Навпаки, юридична 
свобода не має чіткого механізму реалізації, ії 
кореспондує обов’язок утримуватись від здій-
снення будь-яких, порушуючи дану свободу, 
дій (Великий юридичний словник.  2012)[6]. 
Об'єктом цивільного права є свобода світогля-
ду та вросповідання.

Отже, свобода світогляду та віросповіда-
ння повинна законодавчо закріплюватись ци-
вільним правом, тому що перелік більш важ-
ливих немайнових благ повинен включати в 
себе свободу світогляду та віросповідання. Ця 
позиція є особливо актуальною в теперішній 
час. Думка, яка існує в юридичній літературі, 
щодо необхідності забезпечення свободи ци-
вільно-правовими засобами захисту[4], під-
тверджує необхідність внесення свободи сві-
тогляду та віросповідання до переліку немате-
ріальних благ, які підлягають охороні і захисту 
цивільним законодавством.

Свобода світогляду означає право мати 
власні погляди на природу, людину і суспіль-

ство та змінювати їх, сповідувати релігію або 
бути атеїстом, не бути примушеним з боку дер-
жави або інших суб’єктів суспільних відносин 
до певного світогляду і ставлення до релігії, а 
також право виховувати дітей відповідно до 
своїх власних переконань та ставлення до релі-
гії. Адже церква і релігійні організації в Україні 
відокремлені від держави, а школа - від церкви.

Неодмінною складовою частиною будь-
якого світогляду є вірування (оскільки не всі 
уявлення про навколишній світ можуть бути 
у певний час доведені науково). Предметом 
вірувань можуть бути найрізноманітніші яви-
ща - як матеріальні, так і ідеальні; як реальні, 
так і уявні; як давні, так і сучасні або й май-
бутні. Тому свободу віросповідання можна (у 
найбільш широкому розумінні цього поняття) 
інтерпретувати як можливість самостійного 
вільного вибору об’єкта вірувань та їх відпо-
відного змісту. Така можливість є необхідним 
складовим елементом свободи особистого са-
мовизначення. Ця свобода, як відомо, є одним 
із широко визнаних міжнародних стандартів 
прав людини. Вона є фундаментом особистіс-
них прав людини. Відповідний конституцій-
ний припис саме й утверджує свободу духо-
вно-ідеологічного самовизначення особи[8]. 

Сучасний стан правового забезпечення не 
в достатній мірі відображає потребу у зако-
нодавчому регулюванні свободи світогляду та 
віросповідання , і саме тому виникла нагальна 
потреба вдосконалення законодавства у сфері 
свободи світогляду та віросповідання. Але слід 
зауважити, що в процесі законотворчої діяль-
ності держава має проводити виважену полі-
тику в релігійній сфері у тому числі стосовно 
питання оновлення законодавства про свобо-
ду світогляду та віросповідання з огляду на ба-
гатоконфесійність українського суспільства та 
існуючі конфлікти в релігійній сфері.

Підсумком теоретичних суперечок про 
сутність, особливості нематеріальних благ 
повинна була стати позиція законодавця. Од-
нак зміст ст. 201 Цивільного кодексу України 
не вніс визначеності в питання про сутність, 
характер немайнових благ[2]. У цій статті за-
конодавець лише перелічує немайнові блага, 
зазначаючи, що цивілістичне значення мають 
не всі з них, а тільки ті, що «охороняються ци-
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вільним законодавством». Такі нематеріальні 
блага, як свобода світогляду та вріосповідання 
існують об’єктивно, незалежно від їх право-
вої регламентації законодавцем. Проте суб’єкт 
повинен мати реальну можливість їх викорис-
товувати, а також охороняти і захищати у разі 
порушення. Тому свобода світогляду та віро-
сповідання, як особисті нематеріальні блага, 
повинні розглядатися в якості об’єктів цивіль-
них прав і підлягати охороні.
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ПРАВО НА УКЛАДАННЯ 
ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

Статья посвящена рассмотрению вопроса права на заключение брачного договора. Иссле-
довано понятие супругов. Для формирования единого подхода проанализированы наиболее рас-
пространенные в юридической литературе взгляды на понятие брака и семьи, как юридической 
категории, выделены их признаки. Подчеркнуто, что категорию брак необходимо понимать, 
как правовой статус, который возникает в результате государственной регистрации волеизъ-
явления двух разнополых лиц создавая для них определенные юридические последствия. Сделан 
вывод, что право на заключение брачного договора должны супругов, то есть лица, брак между 
которыми зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния, или лица, которые 
изъявили намерение вступить в брак, и уже подали заявление в соответствующий орган реги-
страции брака.

Ключевые слова: брак, супруги, брачный договор, права супругов, заключение брачного договора.

Articolul este dedicat examinării problemei dreptului de a încheia contractul de căsătorie. Este cercetat 
conceptul de soți. Pentru a forma o abordare unică, sunt analizate cele mai frecvente puncte de vedere din 
literatura juridică privind conceptul căsătoriei și familiei ca categorie juridică, fi ind evidențiate semnele 
acestora. Sa subliniat că categoria căsătoriei trebuie percepută ca statutul juridic, care apare ca urmare a 
înregistrării de către stat a voinței a două persoane heterosexuale, care creează anumite consecințe juridice 
pentru ei. Sa ajuns la concluzia că dreptul de a încheia un contract de căsătorie ar trebui să fi e soții, adică 
persoanele ale căror căsătorii sunt înregistrate la ofi ciile de stare civilă sau persoanele care și-au exprimat 
intenția de a intra în căsătorie - căsătorie și au depus deja o cerere la autoritatea competentă de înregistrare 
a căsătoriei.

Cuvinte cheie: căsătorie, soți, contract de căsătorie, drepturile soților, încheierea contractului de 
căsătorie.

Th e article is devoted to the consideration of the issue of the right to conclude a marriage contract. 
Th e concept of spouses is explored. For the formation of a unifi ed approach, the most widespread views in 
the legal literature on the notion of marriage and the family as a legal category have been analyzed, their 
signs have been singled out. It is emphasized that the category of marriage should be understood as a legal 
status that arises from the state registration of the will of two diff erent sexes, creating for them certain legal 
consequences. It is concluded that the right to conclude a marriage contract is due to the spouses, that is, 
the persons whose marriage is registered in the civil registration offi  ces, or the persons who have stated the 
intention to marry - have already married and have already applied to the appropriate marriage registration 
authority.

Key words: marriage, spouses, marriage contract, rights of spouses, marriage contract.

 Єніна Лариса Вікторівна - аспірант кафедри цивільного права та процесу 
Факультету №6, Харківського національного університету внутрішніх справ           
(м. Харків , Україна)

УДК 347.626.2



128

REVISTA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ “SUPREMAȚIA DREPTULUI”
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА»

№ 4, 2018

Вступ. Україна вже протягом тривалого 
часу переймає західний досвід практично зі 
всіх питань, зокрема й питання шлюбних від-
носин не є винятком. Популярний на заході 
шлюбний договір в Україні лише набирає ак-
туальності, не дивлячись, що інститут шлюб-
ного договору існує в Україні з 1992 року. У 
зв’язку із збільшенням випадків укладання 
шлюбного договору необхідним є перегляд 
правових норм, які регулють даний інститут, 
оскільки їх недосконалість ускладнює прак-
тичне застосування. Тому дана стаття присвя-
чена розгляду питання про право на укладан-
ня шлюбного договору.

Стан дослідження проблеми. Досліджен-
ню інституту шлюбного договору взагалі та 
права на укладання шлюбного договору зо-
крема присвячені праці таких вчених, як Бош-
ко  В.  И., Бузіна О.І., Ватрас В. А., Гаро  Г.  О., 
Дудко А., Жилінкова І. В., Мельниченко О. В., 
Пилипенко Ю. О., Рясенцев В. А., Хобор Р. Б. 
та інші. 

Незважаючи на тривале і всебічне висвіт-
лення питання права на укладання шлюбного 
договору в наявній літературі, дана проблема-
тика залишається актуальною. З огляду на це 
метою статті є дослідження сутності права на 
укладання шлюбного договору.

Виклад основного матеріалу. Специфіка 
шлюбного договору полягає, зокрема, в його 
суб’єктному складі. Сторонами шлюбного до-
говору можуть бути тільки фізичні особи. Ні-
які інші суб’єкти цивільного права виступати 
сторонами шлюбного договору не можуть. 
Зрозуміло, що протилежне вирішення даного 
питання було б абсурдним і в корені супере-
чило б правовій природі шлюбного договору. 

Частиною 1 статті 92 Сімейного кодексу 
України зазначено, що шлюбний договір може 
бути укладено особами, які подали заяву про 
реєстрацію шлюбу реєстрацію шлюбу, а та-
кож подружжя [1]. 

Системний аналіз норм Сімейного кодек-
су України дозволяє дійти висновку, що по-
дружжям є жінка та чоловік, які перебувають 
у зареєстрованому в державних органах реє-
страції актів цивільного стану шлюбі. При 
цьому, право на шлюб мають особи, які до-
сягли шлюбного віку. Шлюбний вік для чоло-

віків та жінок встановлюється у вісімнадцять 
років (за заявою особи, яка досягла шістнад-
цяти років, за рішенням суду їй може бути на-
дано право на шлюб, якщо буде встановлено, 
що це відповідає її інтересам) [1].

Натомість, академічний тлумачний слов-
ник наводить три значення слова «подруж-
жя»: 1) шлюбна пара; чоловік і дружина;-
2) шлюбне життя, шлюб; 3) один із членів 
шлюбної пари; дружина щодо свого чоловіка 
або чоловік щодо своєї дружини [2].

Як видається з норм законодавства, по-
няття подружжя знаходиться у тісному 
взаємозв’язку з юридичною категорією шлюб, 
поняття якого також необхідно розкрити в 
рамках цього дослідження.

Водночас, виходячи з того, що будь-яке 
правове поняття повинне містити достатню 
сукупність ознак, наявність яких давала б 
змогу розкрити його правову сутність, наве-
дене у законодавстві поняття шлюбу має суто 
формальний характер і не розкриває повною 
мірою змісту цього поняття, а дає його лише 
в тих межах, у яких відносини шлюбу регла-
ментуються сімейно-правовими нормами. 
Термін «сімейний союз», що вживається у 
визначенні із закону, містить у собі й спря-
мованість на створення сім’ї, і породження 
прав та обов’язків подружжя. Але в ньому 
відсутні такі ознаки, як свобода, рівноправ-
ність, добровільність, не сказано також про 
виникнення на його основі подружніх прав та 
обов’язків, хоча останнє положення й закрі-
плене в ч. 1 ст. 36 Сімейного кодексу України 
[3, с.65].

Для формування єдиного підходу до ана-
лізованих понять слід звернути увагу на най-
більш поширені в юридичній літературі по-
гляди на шлюб. Загалом їх можна звести до 
таких розумінь:

1) шлюб як союз чоловіка та жінки, укла-
дений з дотриманням встановлених у законі 
умов та порядку, спрямований на створення 
сім’ї [4, с. 104; 5, с. 29; 6, с. 54];

2) шлюб як партнерство, що відобража-
ється у тому, що особи, які перебувають у 
шлюбі, стають партнерами. Тобто сторони у 
шлюбі є рівними, а їхні права і обов’язки чіт-
ко не фіксуються [7, с. 259–260];
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3) шлюб як об’єднання осіб, що природно 
формується в реальному житті, ґрунтується 
на родинних зв’язках, усиновленні чи інших 
формах сімейних відносин між особами-
[8, с. 81; 9, с. 72];

в) шлюб як правочин, однак не цивільно-
правовий, адже шлюб спрямований передусім 
на створення сім’ї, а не на виникнення, зміну 
та припинення цивільно-правових правовід-
носин [5, с. 28; 6, с. 54].

Проте, наведені підходи не можна назва-
ти досконалими, оскільки розуміння шлюбу 
як союзу чи об’єднання не сприяє з’ясуванню 
правової природи шлюбу чи шлюбного до-
говору, тому що призводить до необхід-
ності з’ясування змісту термінів «союз» чи 
«об’єднання» і вказує на тимчасовість, стро-
ковість сімейних відносин подружжя та їх 
спрямованість на досягнення певної мети, 
нівелюючи значення моральних норм як пра-
вових регуляторів подружніх відносин. Нато-
мість, договірна концепція шлюбу є прийнят-
ною для застосування шлюбного договору 
чи договірного режиму майна подружжя, але 
вона нівелює різницю між шлюбом і шлюб-
ним договором, адже як шлюб, так і шлюб-
ний договір є своєрідною домовленістю. Крім 
того, шлюбний договір обмежений нормами 
закону щодо прав і обов’язків подружжя – 
за його допомогою можна регулювати тіль-
ки майнові відносини подружжя і питання 
утримання одним з подружжя іншого і сто-
рони не в змозі вийти за встановлені зако-
ном межі. Натомість шлюб допускає вихід за 
межі регулювання тільки майнових відносин 
подружжя, тому що його метою є створення 
сім’ї, народження та виховання дітей, а май-
нові відносини тільки доповнюють цю мету 
і полегшують її досягнення. Тобто шлюб як 
правовий статус полягає у тому, що держава 
визнає, що подружжя володіє певними права-
ми [10, с. 72].

Для розуміння шлюбу, як юридичної кате-
горії, яка відповідно тісно пов’язана з катего-
рією подружжя, слід виокремити певні озна-
ки. 

Перша ознака випливає із наведеного по-
няття шлюбу у статті 21 Сімейного кодексу 
України (шлюбом є сімейний союз жінки і 

чоловіка, зареєстрований в органі державної 
реєстрації актів цивільного стану) – сімейний 
союз. У літературі сімейний союз переважно 
розглядається через ознаки сім’ї, закріплені у 
ст. 3 Сімейного кодексу України: як союз осіб, 
які спільно проживають, пов’язані спільним 
побутом та мають взаємні права та обов’язки, 
відносини яких характеризуються взаємною 
турботою та підтримкою. 

Загалом у доктрині права існують три під-
ходи до з’ясування змісту поняття «сім’я»:

1) соціологічний підхід – сім’я є союзом 
осіб, що заснований на шлюбі, родиннос-
ті (чи лише родинності), прийнятті дітей на 
виховання, що характеризується спільністю 
життя, інтересів, взаємною турботою [11,-
с. 43; 5, с. 50].

2) юридичний підхід – сім’я визнача-
ється як коло осіб, які пов’язані правами і 
обов’язками, що випливають зі шлюбу, ро-
динності, усиновлення або іншої форми при-
йняття дітей на виховання та покликані спри-
яти укріпленню і розвитку сімейних відносин 
на принципах моралі [12, с. 9, 34].

3) комплексний підхід – сім’я як юри-
дичний зв’язок між фізичними особами, за-
снований на шлюбі, відносинах родинності, 
усиновленні та інших підставах, передбаче-
них у законі, який проявляється у наділенні 
їх на засадах рівності взаємними особисти-
ми немайновими та майновими правами та 
обов’язками, спільному житті, спільності ін-
тересів та взаємній юридичній відповідаль-
ності [13, с. 6, 9].

Погоджуючись із думкою Р.Б. Хобор, ав-
тор також вважає, що при визначенні поняття 
«сім’я» необхідно враховувати не тільки озна-
ки сімейних відносин (спільне проживання, 
взаємні права та обов’язки), але й акценту-
вати увагу на присутності особисто-довірчо-
го елементу, а саме: під кутом зору нашого 
дослідження пропонуємо під поняттям сім’ї 
розуміти коло осіб, відносини між якими за-
сновані на спільному проживанні та побуті, 
взаємних правах та обов’язках особисто-до-
вірчого характеру, що випливають зі шлюбу, 
подружніх відносин без реєстрації шлюбу, 
споріднення, усиновлення та інших форм 
прийняття дітей на виховання. Так, аналіз ст. 3 
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Сімейного кодексу України дозволяє дійти 
висновку, що законодавець також відобразив 
саме такий комплексний підхід до розумін-
ня змісту поняття «сім’я» як первинного та 
основного осередку суспільства, яку склада-
ють особи, що спільно проживають, пов’язані 
спільним побутом, наділені взаємними пра-
вами та обов’язками; виникає на підставі 
шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а 
також на інших підставах, не заборонених за-
коном, і таких, що не суперечать моральним 
засадам суспільства [10, с.68].

Разом з тим, в Академічному тлумачно-
му словнику української мови [14] союз – це 
тісна єдність, тісний зв’язок між будь-ким; 
об’єднання груп людей для будь-яких спіль-
них дій, спільної мети, що повністю відпові-
дає суті шлюбу.

Другою ознакою шлюбу, що закріплена у 
законі, є визначення його суб’єктного складу. 
Шлюб – це союз жінки та чоловіка, тобто осіб 
різної статі. Загалом така позиція законодав-
ця є традиційною. Вітчизняне законодавство 
ніколи не визнавало одностатевих шлюбів. 
Проте, відповідно до Плану заходів з реалі-
зації Національної стратегії у сфері прав лю-
дини на період до 2020 року, затвердженого 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
23.11. 2015 р. № 1393-р. [15], передбачено до 
кінця другого кварталу 2017 року розроби-
ти та подати на розгляд Кабінету Міністрів 
України законопроект про легалізацію в 
Україні зареєстрованого цивільного партнер-
ства для різностатевих та одностатевих пар 
з урахуванням майнових і немайнових прав, 
зокрема володіння та наслідування майна, 
утримання одного партнера іншим у разі не-
працездатності, конституційного права не-
свідчення проти свого партнера, а це означає, 
на нашу думку, що Україна робить певні кро-
ки на шляху узаконення одностатевих парт-
нерств. Як зазначає Ю. О. Пилипенко: “…в ба-
гатьох державах Європи гомосексуальні пари 
мають статус фактичного подружжя, у біль-
шості держав такий фактичний шлюб став 
альтернативою законного шлюбу для одно-
статевих пар; законодавство більшості країн 
передбачає дотримання процедури державної 
реєстрації подібних відносин або укладення 

відповідних договорів про партнерство” [16, 
с. 110]. 

Проведене соціологічне опитування серед 
молоді віком 20–24 роки виявило, що 23 % рес-
пондентів підтримують легалізацію односта-
тевих партнерств в Україні (причому підтри-
мують лише жінки, усі чоловіки висловились 
категорично проти такої легалізації) [17].

Разом з тим, існує спільна тенденція в 
Україні та Євросоюзі до зростання кількості 
незареєстрованих шлюбів. Частина 2 сттаті 
21 Сімейного кодексу України підтверджує 
доречність виразу «до членів сім’ї прирівню-
ються», а саме: «проживання однією сім’єю 
жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою 
для виникнення у них прав та обов’язків по-
дружжя». Тобто, жінка та чоловік, що про-
живають спільно без шлюбу, не мають прав 
та обов’язків подружжя як повноправних 
членів сім’ї. Тим не менше, вказана норма і 
ст. 74 Cімейного кодексу України суперечать 
одна одній. Вони можуть співіснувати, якщо 
уточнити, що незареєстроване подружжя не 
може набувати особистих немайнових прав 
подружжя, тобто носити повноправний ста-
тус членів сім’ї, подружжя, а може лише во-
лодіти майновими правами подружжя. Тому 
пропонуємо викласти ст. 21 ч. 2 Cімейного ко-
дексу України у такій редакції: «Проживання 
однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не 
є підставою для виникнення у них особистих 
немайнових прав та обов’язків подружжя» 
[18, с. 224]. 

Шлюби можна поділити на види залежно 
від суб’єктного складу, юридичної сили тощо. 
Так залежно від суб’єктного складу: різно-
статевий, одностатевий, полігамний, моно-
гамний [19]; залежно від юридичної сили: дій-
сний або правозгідний (відповідно до ст. 37 СК 
України), недійсний (ст. 38, 40 СК України), 
фіктивний (ч. 2 ст. 40 СК України) як різно-
вид недійсного шлюбу, гостьовий (умовно 
дійсний) [20]. За фактом реєстрації: зареє-
стрований (ст. 27 СК України), незареєстро-
ваний (фактичний) (ст. 74 СК України). Щодо 
фактичного шлюбу, потрібно уточнити, що 
таке формулювання широко застосовується у 
повсякденному вжитку, має багато еквівален-
тів, знайшло своє відображення в словниках, 



131

Єніна Лариса Вікторівна
ПРАВО НА УКЛАДАННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

№ 4, 2018

але не закріплене законодавчо. Залежно від 
міжнародного статусу: міжнаціональні [22], 
за аналогією – національні, міжнародні [22].

Можна стверджувати, що правовий ста-
тус подружжя повною мірою залежить від 
виду шлюбу. Його майнові права найбіль-
ше забезпечені у дійсному зареєстрованому 
традиційному різностатевому шлюбі. Проте 
на практиці зустрічаються всі наведені його 
різновиди. Кількісне співвідношення тих чи 
інших шлюбів характерне для кожної окремої 
країни.

Таким чином, з огляду на викладений ана-
ліз слід підкреслити, що в рамках цього дослі-
дження категорію шлюб необхідно розуміти, 
як правовий статус, який виникає внаслідок 
державної реєстрації волевиявлення двох різ-
ностатевих осіб, створюючи для них певні 
юридичні наслідки. 

Разом з тим, враховуючи, що законодав-
ством передбачено укладання шлюбу непо-
внолітніми особами (за певних обставин), 
то й неповнолітні не позбавляються права 
на укладання шлюбного договору. Проте, ч. 2 
статті 92 Сімейного кодексу України [1] вису-
ває певну умову, зокрема на укладення шлюб-
ного договору до реєстрації шлюбу, як що 
його стороною є неповнолітня особа, потріб-
на письмова згода її батьків або піклувальни-
ка, засвідчена нотаріусом. Варто підкреслити, 
що тут простежується деяка неузгодженість 
із статтею 23 Сімейного кодексу України. Так, 
у її другій частині зазначено, що передбачена 
можливість надання права на шлюб з 14 років 
за рішенням суду, а не за згодою батьків. Тому 
логічним було б у випадку частини 2 статті 92 
Сімейного кодексу України не батькам чи опі-
куну надавати письмову, нотаріально засвід-
чену згоду на укладення шлюбного договору, 
а суду одночасно надати право на шлюб і на 
посвідчення цього договору.

Висновок. Таким чином, право на укла-
дання шлюбного договору мають подружжя, 
тобто особи, шлюб між якими зареєстрова-
ний в органах реєстрації актів цивільного 
стану, або особи, які виявили намір вступити 
у шлюб – наречені, та вже подали заяву до від-
повідного органу реєстрації шлюбу.
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ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВА 
НА БАТЬКІВСЬКЕ ВИХОВАННЯ

Статья посвящена исследованию права на родительское воспитание, а именно его понятия. 
Сделан вывод, что право на родительское воспитание корреспондируется в обязанность родите-
лей воспитывать своих детей, которое, в свою очередь, является и правом родителей, поскольку 
согласно законоавства имеют право выбирать формы и методы воспитания, кроме тех, кото-
рые противоречат закону, моральным основам общества. Сделан вывод, что право на родитель-
ское воспитание является относительным правом, которое подвергается абсолютной защите. 
По содержанию права на родительское воспитание, то невозможно его определить однозначно, 
сложно предоставить исчерпывающий перечень полномочий, которые составляют содержание 
права ребенка на воспитание, так как они, во-первых, носят оценочный характер, во-вторых, 
одно полномочие может исключать другое.

Ключевые слова: ребенок, воспитание, права ребенка, родительское воспитание, права роди-
телей, личные неимущественные права.

Articolul este dedicat studiului dreptului pentru educație parentală, și anume conceptele acestuia. Se 
concluzionează că dreptul la educație parentală se corespondează în obligația părinților de a-și educa copiii, 
ceea ce la rândul său este un drept al părinților, deoarece, potrivit legii, ei au dreptul de a alege formele și 
metodele de educație, cu excepția celor care sunt împotriva legii și a fundamentelor morale ale societății. Se 
concluzionează că dreptul la educație parentală este un drept relativ, care se supune unei protecții absolute. 
Conform conținutului dreptului la educație parentală, este imposibil să se defi nească în mod neechivoc, este 
difi cil de inchipuit  să se furnizeze o listă exhaustivă de competențe care alcătuiesc conținutul dreptului la 
educație a copilului, deoarece, în primul rând, acestea sunt evaluative, în al doilea rând, un drept poate 
exclude un alt drept.

Cuvinte cheie: copil, educație, drepturile copilului, educația părinților, drepturile părinților, drepturile 
personale non-proprietare.

Th e article is devoted to the study of the right to parental care, namely its concept. It is concluded that 
the right to parenting corresponds to the duty of parents to bring up their children, which in turn is also the 
right of parents, because according to the law, they have the right to choose forms and methods of education, 
in addition to those that contradict the law, the moral principles of society. It is concluded that the right to 
parental education is a relative right, which is subject to absolute protection. As to the content of the right to 
parental upbringing, it is impossible to defi ne it unambiguously, it is diffi  cult to provide an exhaustive list of 
powers that constitute the contents of the right of the child to education, since they are, fi rstly, of an appraisal 
nature, and secondly, one authority may exclude another.

Key words: child, upbringing, child’s rights, parental upbringing, parents’ rights, personal non-property 
rights.
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Вступ. Виховання дітей є важливою скла-
довою політики будь-якої країни, оскільки 
цінність дитини для суспільства є найбільшою 
порівняно з іншими прошарками суспільства. 
Це пов’язано як з її беззахисністю, так і з за-
лежністю розвитку майбутнього суспільства 
від якості виховання та стану здоров’я кожної 
окремо взятої дитини. Звичайно, виховання 
дітей — це, у першу чергу, обов’язок їхніх бать-
ків, але при цьому, держава не може залиша-
тись байдужою, оскільки від якості такого ви-
ховання залежить її майбутнє. Тому держава, 
дотримуючись принципу суверенітету сім’ї, 
повинна забезпечити, щоб таке виховання 
здійснювалось У дусі поваги до прав та свобод 
інших осіб, любові до своєї сім’ї, свого наро-
ду, своєї Батьківщини, щоб батьки проявля-
ли турботу про здоров’я, фізичний, духовний 
та моральний розвиток дитини, забезпечили 
отримання дитиною повної середньої освіти, 
підготували її до самостійного життя, як це 
передбачено статтею 150 Сімейного кодексу 
України. Такий обов’язок батьків кореспонду-
ється в право дитини на батьківське вихован-
ня, яке є одним із найважливіших особистих 
немайно вих прав неповнолітньої особи у сфері 
сімейних від носин.

Стан наукової розробленості. Дослідже-
ню особистих немайнових прав дітей та, зо-
крема, права на батьківське виховання при-
свячені праці таких вчених як Когут Н.Д.,-
Синєгубов О.В., Ольховик Л.А., Савченко Л.А.,   
Д‘ячкова Н.А., Пунда О.О. та інші. 

Метою статті є дослідження поняття 
«батьківське виховання», а також з’ясування 
змісту цього права.

Будь-які цивільні права традиційно поді-
ляють на особисті немайнові та майнові права, 
це ж стосується і дітей. Реалізація більшості 
особистих немайнових прав малолітньої ди-
тини пов’язана з внутрішньою волею батьків 
їх реалізувати. Примусити батьків реалізувати 
ці права дитини є практично неможливим, як 
і проконтролювати їх реалізацію на кожному 
конкретному проміжку часу. У разі системного 
або разового грубого порушення цих прав ди-
тину можуть відібрати у батьків з наступним 
позбавленням їх батьківських прав. Однак 
інші форми виховання дитини, яка позбав-

лена батьківського піклування (усиновлення, 
патронат, прийомна сім’я, дитячий будинок 
сімейного типу, опіка та піклування, інтернат, 
дитбудинок), мають певну низку недоліків, 
основними з яких є психологічна та генетична 
складові, а саме: відсутність кровної спорід-
неності та материнської і батьківської любові 
біологічних батьків [1, с. 165]. 

Тож саме здорове виховання в благополуч-
ній сім’ї, правильне виховання в навчальних 
закладах та економічне благополуччя є запо-
рукою формування адекватної особистості, 
яка в майбутньому виховуватиме власних ді-
тей, дотримуючись їх прав та інтересів. Про-
те існуючі реалії, що свідчать про надзвичайно 
велику кількість так званих «неблагополучних 
сімей», вказують на потребу захисту дітей, які 
опинилися в таких сім’ях, що полягає у поточ-
ному контролі за дотриманням батьками, при-
наймні, мінімальних стандартів прав дитини 
або позбавлення батьківських прав і влашту-
вання дитини в одну із форм виховання дітей, 
позбавлених батьківського піклування, про 
які йшлося вище. Загрозливе збільшення кіль-
кості дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, які, як свідчать психологічні досліджен-
ня, в більшості своїй нездатні створити власні 
благополучні сім’ї, призводить до погіршення 
генофонду нації та навіть деградації суспіль-
ства [1, с. 165].

Декларація з прав дитини, що проголоше-
на Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 
1959 р. як принципове положення, визначила, 
що дитина повинна зростати в умовах турботи 
[2]. 

Відповідно до статті 18 Конвенції про пра-
ва дитини батьки несуть основну відповідаль-
ність за виховання дитини. Найкращі інтереси 
дитини є предметом їх основного піклування 
[3, с. 165].

Одним із завдань сімейного законодавства 
(ст. 3 Сімейного кодексу України) [4] є забез-
печення кожної дитини сімейним вихованням, 
можливістю духовного та фізичного розви-
тку. Держава забезпечує пріоритет сімейного 
виховання дитини. Діти ще не мають достат-
нього соціального досвіду, тому саме сімейне 
виховання дає можливість забезпечити їх нор-
мальний фізичний, моральний, інтелектуаль-
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ний та соціальний розвиток, дає змогу стати 
повноцін ним членом суспільства та збагатити 
певним соці альним досвідом.

Виховання як соціальне поняття вживаєть-
ся у двох значеннях — морально-психологічно-
му та правовому. У морально-психологічному, 
як впровадження певного світогляду, моралі 
і правил людського співіснування, розвиток 
особистісних якостей, фізичних властивостей 
дитини. У поняття «виховання» входить збере-
ження і розвиток фізично і психічно здорової 
дитини, передача їй власного життєвого досві-
ду, звичок, створення нормальних побутових 
умов її життя. У процесі впливу на вихованця 
відносини по вихованню виступають вже як 
правові [5, с. 104].

У широ кому розумінні – це соціалізація, 
тобто процес фор мування інтелекту, фізичних 
і духовних сил людини. Виховання є цілеспря-
мованою діяльністю, поклика ною сформувати 
систему якостей особистості, по глядів і пере-
конань відповідно до виховних суспіль них іде-
алів. Виховання здійснюється через культуру, 
освіту та навчання у процесі різного виду ді-
яльності та під впливом спадковості та сере-
довища [6, с.313].

Процес виховання дитини являє собою 
систему виховних заходів, спрямованих на 
формування все бічно і гармонійно розвиненої 
особистості, у зв’язку з чим на батьків покла-
дається обов’язок не лише за довольняти жит-
тєво-побутові потреби дитини, але й проявля-
ти до неї увагу, надавати моральну підтрим ку 
під час вирішення різноманітних життєвих 
пи тань, прищеплювати впевненість у собі та 
залучати до активної участі у житті суспіль-
ства тощо. Харак терною особливістю якого є 
його двосторонній характер, який проявля-
ється у взаємопов’язаній діяль ності виховате-
лів (батьків або осіб, що їх заміняють) та вихо-
ванців (неповнолітніх осіб), яка спрямована на 
формування в останніх поглядів, переконань, 
на вичок і звичок поведінки [7, с.172].

Статтею 150 Сімейного кодексу України 
встановлені обовязки щодо виховання дити-
ни та передбачено, що: 1) батьки зобов’язані 
виховувати дитину в дусі поваги до прав та 
свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та 
родини, свого народу, своєї Батьківщини;-

2) батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я 
дитини, її фізичний, духовний та моральний 
розвиток; 3) батьки зобов’язані забезпечити 
здобуття дитиною повної загальної середньої 
освіти, готувати її до самостійного життя;-
4) батьки зобов’язані поважати дитину; 5) пе-
редача дитини на виховання іншим особам не 
звільняє батьків від обов’язку батьківського 
піклування щодо неї; 6) забороняються будь-
які види експлуатації батьками своєї дитини; 
7) забороняються фізичні покарання дитини 
батьками, а також застосування ними інших 
видів покарань, які принижують людську гід-
ність дитини [4].

У свою чергу, саттею 151 Сімейного кодексу 
України визначено права батьків щодо вихован-
ня дитини, а саме те, що батьки мають переваж-
не право перед іншими особами на особисте ви-
ховання дитини; батьки мають право залучати 
до виховання дитини інших осіб, передавати її 
на виховання фізичним та юридичним особам; 
батьки мають право обирати форми та методи 
виховання, крім тих, які суперечать закону, мо-
ральним засадам суспільства [4].

З правової позиції такий двосторонній ха-
рактер відносин за участю батьків і дітей відо-
бражається в тому, що батьки не тільки мають 
права, а й зобов’язані виховувати своїх дітей, 
піклуватися про їх здоров’я, фізичний і духо-
вний розвиток, навчання тощо. Права батьків 
по вихованню дітей одночасно є і їх обов’язком, 
який кореспондується у право дитини на бать-
ківське виховання. Також батьківські права по 
ви хованню неповнолітньої особи не можуть 
здійснюва тись всупереч її інтересам, кожна 
дитина має право на належне батьківське ви-
ховання, завдяки якому дити на як особистість 
з недостатнім соціальним досвідом, що пере-
буває на шляху активного розвитку, буде під-
готовлена до вступу у доросле життя без не-
гативних наслідків та розчарування для її осо-
бистості.

Аби зрозумісти сутність права на вихо-
вання дитини, його зміст необхідно дослідити 
його правову природу. Ряд вчених відносить 
батьківські права до абсолютних прав [8, с. 
60-61]. Проте автор статті підтримує думку-
В.О. Рясенцева, який відзначає, що для сімей-
ного права характерна відсутність чисто абсо-
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лютних правовідносин. За характером захис-
ту сімейні правовідносини він поділяє на три 
группи: 1) відносні права, які мають абсолют-
ний характер захисту від порушення зі сторо-
ни всіх інших осіб; 2) абсолютні права з дея-
кими ознаками відносних правовідносин; 3) 
відносні правовідносини, які не мають ознак 
абсолютної охорони [9, с. 51-52]. 

 Право батків на виховання дітей відно-
ситься до першої группи, тобто це відносне 
право яке має абсолютний характер захис-
ту від порушення зі сторони всіх інших осіб. 
Оскільки кожний з батьків має рівне право на 
виховання, законодавець встановив правила 
їх сумісного здійснення. У той же час і сам ви-
ховуваний має відносне право на отримання 
виховання від суворо визначених осіб (батьків 
або інших вихователів). У принципі це право 
дитини також має абсолютний характер захис-
ту у відношенні щодо всіх інших осіб, що не 
мають права на їх виховання. Проте практич-
но огородження права батьків на її виховання 
від порушень зі сторони інших осіб попутно 
захищає й вказане право дитини. У тих же ви-
падках, коли відносне право дитини на вихо-
вання грубо порушується самим батьками, то 
воно огороджується шляхом вилучення у них 
дитини з позбавленням або без позбавлення 
бітьківських прав [9, с. 51].

Обов’язок батьків виховувати дитину – це 
еле мент особистого немайнового правовідно-
шення, в якому управомочений суб’єкт (дити-
на) з моменту свого народження має право на 
отримання від бать ків належного виховання. 
Що свідчить про те, що право дитини на бать-
ківське виховання є і абсолют ним, і відносним, 
так як у правовідносинах право батьків на ви-
ховання – це одночасно їх обов’язок [10, с. 44]. 
Тоді як праву батьків на виховання відпо відає 
обов’язок дитини узгоджувати свою поведінку 
з вимогами, які пред’являють їй батьки. Діти 
дійсно повинні слухатися батьків, але цей їх 
обов’язок не є правовим, такого роду права та 
обов’язки здійсню ються та виконуються добро-
вільно. У зв’язку з цим обов’язок дитини слу-
хатися батьків під час здій снення останніми ви-
ховного процесу не може вважа тися правовим, 
оскільки залежить від розсуду особи, не за-
безпечений правовою санкцією, на відміну від 

обов’язку батьків щодо належного виховання 
їх ди тини. Тому такого роду обов’язок дітей не 
входить у зміст правовідносин. Здійснення пра-
ва дитини на виховання відноситься до одно-
сторонніх правовід носин, оскільки правовим 
обов’язком наділена лише одна сторона – бать-
ки, а правом вимоги – діти [7, с. 175].

Щодо змісту права на батьківське вихован-
ня, то слід зазначити, що чинним законодав-
ством він не визначений. 

Л. Ольховик вважає, що до змісту право-
мочностей права дитини на виховання вхо-
дять: право дитини на спілкування із членами 
сім’ї; право дитини на забезпечення своїх ін-
тересів; право дитини на батьківське розумін-
ня; право дитини на повагу; право дитини на 
проживання в сім’ї; право дитини на належний 
догляд і турботу [11, с. 109-115]. Тоді як інші 
вчені відносять до змісту права на виховання 
дітей правомочності щодо виховання, навчан-
ня та спілкування з ними [12, с. 56].

Автор статті не підтримує позицію 
Л.Ольховик, оскільки право не можна характе-
ризувати як сукупність заходів. Слід дотриму-
ватись позиції, що складно надати вичерпний 
перелік повноважень, які складають зміст пра-
ва дитини на виховання, так як вони, по-перше, 
носять оціночний характер, по-друге, одне по-
вноваження може виключати інше, наприклад, 
батьки беруть участь у вихованні дитини, але 
вона з ними постійно не проживає, по-третє, 
належність батьківського виховання залежить 
від освіченості, інтелектуального розвитку та 
матеріального достатку сім’ї, в якій виховуєть-
ся дитина. Тому словосполучення «належне 
виховання» теж не має однозначного визна-
чення, оскільки для кожної сім’ї воно має влас-
не значення, як і словосполучення «вихована 
людина».

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про 
охорону дитинства» [13] виховання дитини 
має спрямовуватися на розвиток її особис-
тості, поваги до прав, свобод людини і гро-
мадянина, мови, національних історичних і 
культурних цінностей українського та інших 
народів, підготовку дитини до свідомого жит-
тя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, 
милосердя, забезпечення рівноправності всіх 
членів суспільства, злагоди та дружби між на-
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родами, етнічними, національними, релігійни-
ми групами.

Разом з тим, як зазначав Червоний Ю.С., 
право батьків самостійно обирати форми та 
методи виховання, як і будь-яке право, має свої 
межі [14, с. 378]. Відповідно до ч. 3 ст. 151 Сі-
мейного кодексу України батьки мають право 
обирати форми та методи виховання, крім тих, 
що суперечать закону та моральним засадам 
суспільства. Сімейним кодексом України також 
забороняє будь-які види експлуатації батьками 
своїх дітей, застосування ними фізичного пока-
рання, а також інших видів покарань, що зни-
щують людську гідність дітей. У разі зловжи-
вання права на виховання, батьки порушують 
закон і зобов’язані понести відповідальність. 
Залежно від вчиненого діяння батьки можуть 
нести сімейно-правову, адміністративну або 
кримінальну відповідальність [15, с. 392]. Та-
ким чином, батьки несуть обов’язки як перед 
дітьми, так і перед суспільством і державою, 
що вимагає належного виконання батьківських 
прав, пов’язаних з вихованням дітей.

Висновок. Підсумовуючи наведене, слід 
підкреслити, що праву дитини на виховання 
кореспондується обов’язок батьків вихову-
вати своїх дітей. Разом з тим такий обов’язок 
батьків є одночасно і їх правом. Право на бать-
ківське виховання слід визначати, як відносне 
особисте немайнове право дитини, яке підда-
ється абсолютному захисту, що виражається у 
різного роду активних та пасивних діях бать-
ків, які полягають у фізичному, духовному, со-
ціальному та моральному розвитку дитини як 
особистості.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ 
ДОГОВОРОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

СПОРТСМЕНАМИ И ТРЕНЕРАМИ

В статье освещаются особенности заключения индивидуальных трудовых договоров с профес-
сиональными спортсменами и тренерами.

Актуальность темы обусловлена противоречивостью законодательства, регулирующего труд 
профессиональных спортсменов и тренеров, что препятствует единообразному применению пра-
вовых норм.

Ключевые слова: индивидуальный трудовой договор, профессиональный спортсмен, тренер, тру-
довое законодательство.

In the article the features of entering into individual labour contracts are illuminated with professional 
sportsmen and trainers.

Relevance of the topic arises from contradictory legislation, governing the work of professional athletes and 
coaches that hampersuniform application of the legal norms.

Keywords: individual employment contract, professional athlete, coach, labor legislation.

Articolul evidenţiază caracteristicile de contracte individuale de muncă cu sportivii profesionişti şi 
antrenori.

Actualitatea temei rezultă din contradicțiile legislaţiei care reglementează munca sportivilor profesionişti 
şi antrenori care îngreunează aplicarea uniformă a normelor legale.

Cuvinte cheie: contract individual de muncă, profesional, sportiv, antrenor, legislația muncii.

 Босый Дмитрий - докторант, судья судебной инстанции г. Кагул, Молдова

Изложение основного материала. Со-
гласно ст. 45 Трудового кодекса Республи-
ки Молдова (далее – ТК РМ) № 154-XV от 
28.03.2003 года [1] индивидуальный трудовой 
договор – соглашение между работником и 
работодателем, на основании которого ра-
ботник обязуется выполнять работу, соот-
ветствующую определенной специальности, 
квалификации или должности, на которую он 
назначен, с соблюдением правил внутренне-
го распорядка предприятия, а работодатель 
обязуется обеспечить работнику условия тру-
да, предусмотренные настоящим кодексом, 
иными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным тру-
довым договором, а также своевременно и в 
полном размере выплачивать ему заработную 
плату.

Содержание индивидуального трудового 
договора, заключенного с любым физическим 
лицом, в том числе и с профессиональным 
спортсменом и тренером, должно соответ-
ствовать части (1) ст. 49 ТК РМ, согласно кото-
рой содержание индивидуального трудового 
договора определяется по соглашению сторон 
с учетом положений действующего законода-
тельства и включает следующее:

a) фамилию и имя работника;
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b) идентификационные реквизиты работо-
дателя; 

c) срок договора;
d) дату вступления в силу договора;
d1) специальность, профессию, квалифика-

цию, должность;
e) должностные функции;
f) риски, сопутствующие должности;
f1) наименование подлежащей выполнению 

работы (в случае индивидуального трудового 
договора на период выполнения определенной 
работы – ст. 312 – 316);

g) права и обязанности работника;
h) права и обязанности работодателя;
i) условия оплаты труда, в том числе раз-

мер должностного оклада или тарифной став-
ки, надбавки, премии и материальную помощь 
(в случае, когда они являются частью системы 
оплаты труда предприятия), а также периодич-
ность платежей;

j) компенсации и выплаты, в том числе за 
тяжелую работу и работу с вредными и/или 
опасными условиями труда;

k) рабочее место. Если рабочее место не 
является фиксированным, отмечается, что у 
работника могут быть разные рабочие места, и 
указывается юридический адрес предприятия 
или, по обстоятельствам, место жительства ра-
ботодателя;

l) режим труда и отдыха, в том числе про-
должительность рабочего дня и рабочей неде-
ли работника;

m) испытательный срок (в случае необхо-
димости);

n) продолжительность ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и условия его предоставления; 

р) условия социального страхования;
r) условия медицинского страхования;
s) особые условия (ст. 51), по обстоятель-

ствам.
Порядок заключения индивидуальных 

трудовых договоров регулируется ст. 56-66 ТК 
РМ.

Труд профессиональных спортсменов и 
тренеров регулируется не только ТК РМ, но и 
законом РМ «О физической культуре и спор-
те»№ 330-XIV от 25.03.1999 года [2], а также 
другими законами, регулирующими труд про-
фессиональных спортсменов и тренеров.

Легальное определение понятия «спор-
тсмен-профессионал» дано в части (2) ст. 17 
закона РМ «О физической культуре и спорте», 
согласно которой спортсменами-профессио-
налами являются лица, занимающиеся спор-
тивной деятельностью как профессией, полу-
чающие доходы на основании индивидуально-
го трудового договора, заключенного ими со 
спортивными организациями.

Занятие спортом как профессией на осно-
вании индивидуального трудового договора 
дает основание для вывода, что спортсмен-
профессионал является работником и, следо-
вательно, на него распространяется трудовое 
законодательство, в том числе ТК РМ с особен-
ностями закона РМ «О физической культуре и 
спорте».

Индивидуальный трудовой договор заклю-
чается между профессиональным спортсме-
ном и спортивным объединением или клубом, 
членами которого он является.

Обязательные для всех работодателей им-
перативные условия индивидуального трудо-
вого договора закреплены в ст. 49 ТК РМ. 

Во исполнение ст. 49 ТК РМ был разрабо-
тан типовой индивидуальный трудовой дого-
вор, а также всем работодателям было реко-
мендовано учитывать предложенный образец 
данного индивидуального трудового договора 
при заключении с работниками, принимаемы-
ми на работу [3].

Таким образом, заключаемый индивиду-
альный трудовой договор с профессиональ-
ными спортсменами и тренерами обязательно 
должен содержать также те же обязательные 
условия императивного характера, закреплен-
ные в ст.49 ТК РМ, но также может содержать 
с учетом специфики труда профессиональных 
спортсменов и тренеров и иные условия, не 
противоречащие тем, которые установлены в 
ст.49 ТК РМ.[4]

Поэтому представляется целесообразным 
рассмотреть вопрос о дополнении Трудового 
кодекса РМ соответствующим обязательным 
условием договора с профессиональным спор-
тсменом и договора с тренером. Рассмотрим 
некоторые проблемы содержания индивиду-
альных трудовых договоров с профессиональ-
ными спортсменами и тренерами.
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1. Место работы профессионального 
спортсмена и тренера. В силу специфичности 
труда профессиональных спортсменов и тре-
неров, которые часто выезжают на трениров-
ки, сборы и соревнования в различные насе-
ленные пункты или за пределы страны. 

Согласно ч. (1) ст. 174 ТК РМ командиров-
ка считается служебной, когда работник вре-
менно выполняет свою трудовую функцию на 
основании приказа работодателя за пределами 
постоянного места работы [5]. 

В связи с этим возникает вопрос: как пра-
вильно оформить период нахождения профес-
сионального спортсмена и тренера в служеб-
ной командировке и что является «постоян-
ным местом работы»?

Обычно считается, что «постоянным ме-
стом работы» является юридический адрес 
работодателя, но если работник оформляется 
на работу в филиал или представительство 
работодателя, который расположен в другом 
населенном пункте, то согласно требованиям-
п. к) ч. (1) ст. 49 ТК РМ работодатель обязан 
обязательно в трудовом договоре указать 
адрес и местонахождение данного филиала 
или представительства. [6]

Также следует отметить, что рабочее место 
(стадион, спортивный зал), где профессио-
нальные спортсмены и тренеры осуществляют 
свои трудовые обязанности и проводят боль-
шую часть своего рабочего времени, не всегда 
будут филиалами или представительствами 
работодателя, поскольку они чаще всего при-
надлежат другими собственникам и предо-
ставляются им на правах найма.

2. Трудовая функция профессионально-
го спортсмена и тренера. При вступлении в 
трудовые отношения работник обязуется осу-
ществлять трудовые обязанности лично, со-
гласно профессии, специальности или занима-
емой должности.

Часть (1) ст. 49 ТК РМ предписывает опре-
делять в индивидуальном трудовом договоре 
трудовую функ цию одним из трех способов: 

1) как трудовую деятельность, закреплен-
ную в штате работодателя; 

2) как трудовую деятельность по соответ-
ствующей специальности согласно указанной 
квалификации; 

3) как вид конкретной поручаемой работы.
[7]

В настоящее время в Республике Молдова, 
документа, содержащего квалификационные 
требования к работникам физической куль-
туры и спорта, их типовые должностные обя-
занности, пока не существует.

В силу этого между учеными проводятся 
дискуссии относительно различных вопросов 
применения к работникам спортивной сферы 
отдельных особенностей правового регулиро-
вания их труда. В частности, высказывается 
мнение, что профессиональная деятельность 
тренеров, с одной стороны, характеризуется 
чертами педагогической деятельности, с дру-
гой стороны, для тренера, характерны черты 
профессионального спортсмена. Но некото-
рые ученые отдельно отмечают, что если в тру-
довые обязанности тренера входит работа с 
детьми, то в данном случае он будет являться 
педагогом, а в случае работы со взрослыми, то 
нет.

Признание тренера преподавателем суще-
ственно влияет на его право вой статус. С од-
ной стороны, это позволяет претендовать на 
ряд установлен ных для педагогических работ-
ников льгот и гарантий, а с другой стороны, 
накладывает на деятельность тренера некото-
рые ограничения, в том числе усиливает его 
юридическую ответственность.

Представляется, что в целом следует со-
гласиться с тем, что не все тренеры могут быть 
отнесены к педагогическим работникам. При 
этом целесообразно рассмотреть вопрос о 
полном или частичном применении ко всем 
тренерам отдельных особенностей труда педа-
гогов.[8]

Например, ст. 296 ТК РМ устанавлива-
ет перечень обстоятельств, наличие которых 
препятствует занятиям тренерской деятельно-
стью. Из содержания этих ограничений видно, 
что некоторые из них можно было бы приме-
нить и к тренерам, а именно не допускать к 
деятельности в качестве тренера лиц, которые 
лишены права заниматься этой деятельностью 
решением судебной инстанции или на основа-
нии медицинского заключения, а также лиц, 
которые имели непогашенную судимость за 
определенные преступления.
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Также в ст. 26 Закона РМ №330/1999 № 330 
закреплено, что к педагогической деятель-
ности в спортивной сфере допускаются лица, 
у которых имеются документ (диплом, удо-
стоверение), подтверждающий факт прохож-
дения ими специальной подготовки в соот-
ветствующих учреждениях. Исключения из 
данного правила составляют профессиональ-
ные спортсмены высокого класса, так как они 
имеют право занимать должность педагога в 
спортивной сфере, с условием обучения их в 
специальных учебных заведениях. Должность 
тренера могут занимать лица, окончившие 
высшие профильные (спортивные) учебные 
заведения и которые обладают удостоверени-
ем тренера, подтверждающим факт прохожде-
ния специализированной подготовки по опре-
деленному виду спорта.

3. Срок действия индивидуального тру-
дового договора. Действующий ТК РМ не 
предусматривает отдельных сроков заключе-
ния индивидуальных трудовых договоров с 
профессиональными спортсменами и трене-
рами. 

По общему правилу и согласно ст. 54 ТК 
РМ, индивидуальный трудовой договор за-
ключается как на неопределенный срок, так и 
на определенный срок до 5-ти лет. 

Так в случае отсутствия указания в догово-
ре срока, то он считается заключенным на не-
определенный срок [9].

Вышеуказанные общие требования с про-
фессиональными спортсменами распростра-
няются, в том числе и при заключении трудо-
вых договоров со спортсменами и тренерами. 

Порядок заключения срочного индиви-
дуального трудового договора предусмотрен 
ст.55 ТК РМ и в целом распространяется на 
профессиональных спортсменов, а также и на 
тренеров.

Индивидуальные трудовые договоры с тре-
нерами в отличие от профессиональных спор-
тсменов, по обоюдному согласию сторон могут 
быть заключены в исключительных случаях на 
определенный срок для осуществления трени-
ровочных мероприятий и осуществляющих 
подготовку профессиональных спортсменов 
к состязаниям по индивидуальной программе 
для достижения высоких результатов в про-

фессиональном спорте, а также с тренерами, 
осуществляющими подготовку спортсменов 
сборных команд. [10]

В других случаях с тренерами заключается 
срочный индивидуальный трудовой договор в 
соответствие с общими нормами трудового за-
конодательства.

Заключение срочных индивидуальных 
трудовых договоров с тренерами, работода-
тели (спортивные клубы) обосновывают тем, 
что тренеры чаще всего принимаются на рабо-
ту, чтобы выполнить конкретную работу, ког-
да невозможно определить дату ее окончания 
(при подготовки команды до выхода в финаль-
ную стадию состязания) или с тренерами, осу-
ществляющими строго определенную работу 
(подготовка команды в течение всего спортив-
ного сезона).

Но следует отметить, что такого рода сфор-
мулированные обоснования являются весьма 
слабыми, и в связи с этим необходимо найти 
новые пути разрешения для заключения и 
применения срочных индивидуальных тру-
довых договоров с тренерами с целью замены 
действующей практики.

Действующий ТК РМ не содержит пере-
чень обязательных условий для индивидуаль-
ных трудовых договоров, заключаемых с про-
фессиональными спортсменами и тренерами. 
Было бы целесообразно законодательно закре-
пить в ТК РМ следующий перечень обязатель-
ных условий для индивидуальных трудовых 
договоров, заключаемых с профессиональны-
ми спортсменами и тренерами:

1. Условие об обязанности работода-
теля создать условия для проведения спортив-
ных тренировок и участия профессиональных 
спортсменов в состязаниях. Данное условие 
прямо предусмотрено ст. 10 ТК РМ, т.е. рабо-
тодатель обязан предоставить работнику ра-
боту, обусловленную индивидуальным трудо-
вым договором. Другими словами, спортивная 
организация как работодатель должна создать 
условия, чтоб профессиональный спортсмен 
имел возможность выполнить трудовые обя-
занности под контролем тренера.

2. Условие об обязанности соблюде-
ния профессиональным спортсменом установ-
ленного работодателем режима труда (спор-
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тивный режим), а также строго выполнять 
планы и графики подготовки к спортивным 
состязаниям. 

В трудовом кодексе, а также в иных за-
конодательных актах Республики Молдова 
отсутствует легальное определение понятия 
спортивного режима. Становится ясным, что 
спортивный режим не является исключитель-
но рабочим временем профессионального 
спортсмена. Данный режим указывается, как 
правило, в индивидуальном трудовом дого-
воре или во внутренних актах работодателя, 
которые могут предусматривать определен-
ные ограничения в отношении профессио-
нального спортсмена (поддержание необхо-
димого веса, спортивная диета, выполнения 
отдельных физических упражнений в домаш-
них условиях и т.д.), а нарушения спортивно-
го режима, очевидно, могут повлечь за собой 
неблагоприятные последствия для професси-
онального спортсмена, поскольку к нему мо-
гут быть применены дисциплинарные санк-
ции.

3. Условие об обязанности профессиональ-
ного спортсмена по установке и направлению 
работодателя принимать участие в спортив-
ных состязаниях. Такая обязанность напря-
мую связана с обоснованной спортивной мо-
нополией спортивной организации – работо-
дателя (клуба) на спортсмена-работника, кото-
рая заметна в большинстве командных видах 
спорта.

Такое требование диктуется правилами 
честной игры и особенностями, установленны-
ми организаторами соревнований. Также идея 
введения данной обязанности заключается, в 
том, чтобы ограничить спортсмена возможно-
сти участия в экстремально-опасных для него 
состязаниях или по такому же виду спорта, 
что и у его работодателя, но на ином уровне, 
например любительском, тогда как спортсмен 
выступает на профессиональном уровне. 

Следует отметить, что такая обязанность 
не ограничивает право профессионального 
спортсмена участвовать в спортивных сорев-
нованиях за сборную команды Республики 
Молдова на Олимпийских играх, чемпионатах 
мира и Европы. В данном случае работодатель 
- спортивная организация обязана отпускать 

профессионального спортсмена для его уча-
стия в такого рода спортивных мероприятиях.

4. Условие об обязанности профессиональ-
ного спортсмена не употреблять допинговые 
препараты или методы, стимулирующие повы-
шение физических показателей, а также прохо-
дить необходимый допинговый контроль. 

Такое требование обусловлено ратифици-
рованием Республикой Молдовой междуна-
родно-правовых актов в области антидопин-
говой политики, среди которых Европейская 
конвенция против применения допинга от 
16.11.1989г., совершенная в Страсбурге; Меж-
дународная конвенция о борьбе с допингом в 
спорте от 19.10.2005г. подписанная в Париже.

На национальном уровне меры по борь-
бе с предотвращением применения допинга в 
спорте обеспечиваются нормами Закона РМ 
№330/1999 (ст.9), также нормами Закона РМ 
№185 от 11.07.2012г. «О предотвращении до-
пинга в спорте и борьбе с ним» [11].

Перечень условий влекущих нарушение 
антидопинговых правил в спорте прямо закре-
плен в ст. 31 Закона РМ №185/2012.

5. Условие об обязанности спортивного 
клуба обеспечить профессионального спортсме-
на дополнительными условиями страхования 
свыше тех условий, которые предусмотрены 
государственной программой

В соответствии со ст. 32 Закона РМ 
№330/1999 профессиональные спортсмены 
допускаются к тренировкам и соревновани-
ям исключительно с разрешения врача. Вред, 
причиненный прщфессиональному спортсме-
ну или тренеру, возмещается в соответствии с 
действующим законодательством и условия-
ми индивидуального трудового договора, за-
ключенного со спортивной организацией. В 
случае причинения профессиональному спор-
тсмену травм или увечий во время тренировок 
или соревнований ему обеспечивается допол-
нительная полная медицинская, социальная 
и профессиональная реабилитация за счет 
средств специального Фонда развития спорта 
Республики Молдова[12].

В силу травмоопасности трудовая деятель-
ность профессионального спортсменов пред-
усматривает необходимость дополнительных 
расходов на страхование профессиональных 
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спортсменов. Однако при таком страховании 
появляется проблема выбора типа страхова-
ния, поскольку в законодательстве не установ-
лены минимальные нормы такого рода стра-
хования. В такой ситуации остается надеяться 
на работодателей, а также на национальные 
спортивные федерации, которые могут уста-
навливать минимальные нормы страхования 
профессиональных спортсменов[13]. Такой 
подход позволит обязать работодателей до-
полнительно страховать профессиональных 
спортсменов и внедрить в Республике Молдо-
ва новый вид ранее неизвестного страхования 
спортсменов.

6. Условие на дачу согласия работником 
спортивному клубу о праве передавать инфор-
мацию идентификационного характера, ксеро-
копии индивидуальных трудовых договоров в 
национальные спортивные федерации, а также 
в Министерство молодежи и спорта Республи-
ки Молдова в случае включения профессио-
нального спортсмена и тренера в состав наци-
ональной сборной страны.

Персональные данные профессиональных 
спортсменов, а также копии их индивидуаль-
ных трудовых договоров необходимы наци-
ональным спортивным федерациям, прежде 
всего, для организации заявочных компаний 
на участие в тех или иных соревнованиях, для 
ведения работы по присвоению спортивных 
разрядов и званий и т.п. Кроме того, ко пии ин-
дивидуальных трудовых договоров позволяют 
осуществлять контроль за исполнением спор-
тивными клубами обязательных для них норм, 
принятых национальными спортивными фе-
дерациями. При направлении профессиональ-
ного спортсмена в состав спортивной сборной 
команды Республики Молдова содержание его 
индивидуального трудо вого договора позво-
ляет оценивать объем взаимных финансовых 
обяза тельств клубов, спортивных федераций, 
государственных центров спортив ной подго-
товки, Национального олимпийского комите-
та Республики Молдова.

7. Об обязанности профессиональных 
спортсменов и тренеров носить исключи-
тельно экипировку, выданную спортивным 
клубом. Работодатель в период трудовых от-
ношений с профессиональным спортсменом 

и тренером обязан обеспечить их необходи-
мыми для выполнения ими трудовых функ-
ций спортивной формой и спортивным ин-
вентарем. Такая обязанность прямо вытека-
ет из ст. 13 Закона РМ «Об охране здоровья и 
безопасности труда» № №186 от 10.07.2008г., 
которая предусматривает обязанность рабо-
тодателя обеспечить всех работников обо-
рудованием, безопасным для жизни и здоро-
вья, а также обеспечить работников за свой 
счет индивидуальными средствами защиты. 

[14]. 
Дополнительная обязанность может быть 

обусловлена, с одной сторо ны, необходимо-
стью соблюдения работодателем спонсорских 
договоров, а с другой стороны, желанием сто-
рон разделить ответственность за возможные 
неблагоприятные последствия применения 
спортивной экипировки, не отве чающей тре-
бованиям безопасности.

8. Обязанность профессиональных спортсме-
нов и тренеров выполнять требования регла-
ментов, установленных на спортивных состя-
заниях, в части исполнения ими своих трудо-
вых функций. Профессиональный спортсмен 
фактически обладает не только правами и обя-
занностями. закрепленными в трудовом зако-
нодательстве, но также и в законодательстве о 
спорте и спортивных регламентах, принятых 
спортивными федерациями. 

В случае участия профессионального спортсме-
на в составе спортивной организации в со-
ревнованиях, вне юрисдикционного действия 
национальной спортивной федерации профес-
сиональный спортсмен вправе не исполнять 
нормы спортивной федерации в силу их неце-
лесообразности [15].

По общему правилу спортивная органи-
зация, принимая работника на работу, при 
исполнении индивидуального трудового до-
говора, а также при его переводе обязана со-
блюдать требования ч. (3) ст. 65 ТК РМ, соглас-
но которой работодатель обязан под роспись 
ознакомить профессионального спортсмена и 
тренера с трудовыми функциями, правами и 
обязанностями, правилами внутреннего рас-
порядка, условиями труда, проинструктиро-
вать по технике безопасности и гигиене труда, 
а также правилами охраны труда.
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Также работодатель при приеме на работу 
обязан ознакомить профессионального спор-
тсмена и тренера с регламентами и правилами, 
утвержденными национальными спортивны-
ми организациями по соответствующим видам 
спорта, с условиями рекламных и спонсорских 
договоров и организаторами спортивных со-
ревнований в части, связанной с исполнением 
ими своих трудовых функций[16].

9. Об обязанности спортивной органи-
заций проводить обязательные медосмотры 
профессиональных спортсменов как при при-
еме на работу, а также в период действия инди-
видуального трудового договора для установ-
ления возможности исполнения ими трудовых 
функций, а также для профилактики профес-
сиональных заболеваний и спортивных травм.

Также работодатель обязан обеспечивать 
по просьбе профессионального спортсмена 
прохождение внеочередных медосмотров, со-
храняя за ними среднемесячную заработную 
плату на период прохождения такого осмотра.

Согласно ч. (1) ст. 32 Закона РМ № 330 
1999г., участие профессиональных спортсме-
нов в спортивных тренировках и соревнова-
ниях допускается только с разрешения врача.

В соответствии с п. m) ст. 13 Закона РМ 
«Об охране здоровья и безопасности труда» 
№ 186 от 10.07.2008г., работодатель обязуется 
обеспечить и организовать проведение пери-
одических медицинских осмотров. Также в 
ч. (3) и (4) ст. 21 указанного закона, прием на 
работу и перевод работника на иную работу 
производится на основании медицинского за-
ключения, полученного после прохождения 
медосмотра. Все расходы, связанные с такими 
медосмотрами, обязан нести работодатель. В 
свою очередь, профессиональный спортсмен 
обязан пройти такой медосмотр и следовать 
медицинским рекомендациям.

Следует отметить, что ТК РМ не содержит 
нормы, обязывающей тренеров проходить 
обязательный медосмотр. По нашему мнению, 
тренер, как работник спортивной сферы, по-
стоянно должен поддерживать соответствую-
щую физическую форму для осуществления 
своих трудовых обязанностей и поэтому обя-
зан, также как и профессиональные спортсме-
ны, проходить медосмотры.

Так, например, в Правилах соревнований 
по кикбоксингу [17] закреплено, что профес-
сиональный кикбоксер обязан каждые шесть 
месяцев проходить полный медосмотр и на ос-
новании полученных результатов, професси-
ональный спортсмен получает разрешение на 
участие в соревнованиях.

Видимо, для каждого вида спорта пере-
чень заболеваний, влекущих от странение от 
тренировок и соревнований, порядок проведе-
ния медицинских осмотров, периодичность их 
проведения должна определять национальная 
или международная федерация. А система ме-
дицинского обеспечения профессиональных 
спортсменов, определение предрасположен-
ности к занятиям тем или иным видом спор-
та в раннем возрасте, предрасположенность к 
заболеваниям, влияющим на развитие различ-
ных патологий при высоких нагрузках, а также 
вопросы по снижению уровня инвалидизации 
в спорте требуют решения на государ ственном 
уровне.

Непосредственно работодатель должен 
следить за состоянием здоровья профессио-
нального спортсмена и на основании меди-
цинского заключения решать, допускать его к 
соревнованиям или нет.

В связи с этим предлагается дополнить Тру-
довой кодекс РМ нормой о том, что порядок 
проведения медицинских осмотров (обследо-
ваний) профессиональных спортсменов опре-
деляется уполномоченным Правительством 
РМ центральным органом публичной власти.
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HUMAN RIGHTS INFRINGEMENT IN UKRAINE-RUSSIA 
ARMED CONFLICT

Th e article analyzes the state of observance of human rights during the Ukrainian-Russian armed 
confl ict. It is proved that the armed confl ict in the East of Ukraine is international in nature, therefore the 
problem is considered in the context of international law. Th e contents of international humanitarian law and 
international human rights law are revealed. Th eir analysis was carried out in the part of ensuring human 
rights in the conditions of the Ukrainian-Russian armed confl ict. It was stated that international humanitarian 
law and international human rights law serve as a fundamental foundation among the military, politicians, 
diplomats, activists, demonstrators and journalists in resolving armed confl icts. Th e distinctive features of 
international legal norms regarding the delimitation of human rights violations during armed confl icts from 
the legal restrictions on the exercise of certain rights are singled out.

Key words:  human rights, Ukrainian-Russian armed confl ict, international humanitarian law, 
international human rights law, United Nations, UN General Assembly, UN Security Council, UN Human 
Rights Committee.

У статті проаналізовано стан дотримання прав людини під час україно-російського збройного 
конфлікту. Доведено, що збройний конфлікт на Сході України має міжнародний характер, тому про-
блему розглянуто в контексті міжнародного права. Розкрито зміст міжнародного гуманітарного 
права та міжнародного права прав людини. Проведено їх аналіз в частині забезпечення прав люди-
ни в умовах україно-російського збройного конфлікту. Констатовано, що міжнародне гуманітарне 
право та міжнародне право прав людини виступають у якості основоположного фундаменту серед 
військових, політиків, дипломатів, активістів, учасників демонстрацій та журналістів під час 
вирішення збройних конфліктів. Виокремлено характерні ознаки міжнародно-правових норм сто-
совно відмежування порушень прав людини під час збройних конфліктів від законних обмежень щодо 
здійснення деяких прав.

Ключові слова: права людини, україно-російський збройний конфлікт, міжнародне гуманітарне 
право, міжнародне право прав людини, Організація об’єднаних націй, Генеральна Асамблея ООН, 
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Topicality of the research. Cooperation in 
the field of human rights protection is one of 
the priority directions of international coop-
eration of the states in the modern world. The 
main differences between the new internation-
al legal doctrines in the field of human rights 
protection in comparison with the classical 

doctrines of international law are in the de-
termination of primarily a person whose legal 
personality is mainly aimed at the protection of 
personal rights and legitimate interests as the 
subject of international legal relations. Accord-
ingly, the stereotype of the primacy of the state 
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in international legal relations established for 
many decades has been set aside.

Modern international law in the field of hu-
man rights requires states which are parties to 
the relevant treaties to assume unilateral com-
mitments to ensure human rights. Moreover, 
the issue of ensuring and protection of human 
rights is no longer considered by the interna-
tional community as an internal affair of the 
state.

It is crucially important to understand the 
need to ensure human rights in any circum-
stances. The most important direction of inter-
governmental cooperation is ensuring human 
rights in the context of international and non-
international armed conflicts. Indeed, despite 
the fact that contemporary international law 
condemns wars, armed conflicts, any aggres-
sion in general and forbids aggressive wars, this 
does not mean that the sources that give rise to 
tension in inter-state relations that lead to the 
potential for the emergence of armed conflicts 
of different nature disappear. Unfortunately, 
wars and armed conflicts are an objective real-
ity of the modern stage of human development.

Regardless of its social nature (international 
wars, national liberation wars, internal armed 
conflicts), legality or illegality (aggressive wars 
or defensive wars, armed acts of separatists 
within the country or the actions of govern-
ment forces to protect the constitutional order), 
these armed conflicts jeopardize the realization 
of most of the basic human rights and freedoms, 
including the most important natural human 
right - the right to life.

State of research. Over the past few years, 
the problems of ensuring the rights of citizens, 
including internally displaced persons, during 
the armed conflict in the East of Ukraine have 
received considerable attention of many domes-
tic scholars from different fields of law, as well 
as by practitioners, in particular: O.I. Amosha, 
V.M. Heiets, L.L. Denysova, Yu.L. Zviahilskyi, 
O. Ivanova, O.A. Kokorieva, A.M. Kolot, H.M. 
Nemyria, E.M. Libanova, O.B. Petriaeva, U.Ya. 
Sadova, H.B. Tuka, H. Khrystova, V.О. Cher-
nysh, L.V. Shaulska.

At the same time, the issues of international 
legal regulation of issues concerning ensuring 

the rights of persons during the Ukrainian-Rus-
sian armed conflict need further study.

Th e research objective is to analyze the rules 
of current and international legislation in the 
fi eld of the protection of rights and fundamental 
freedoms and to develop scientifi cally grounded 
suggestions for improving the rights of citizens in 
the Ukrainian-Russian armed confl ict.

Research findings. For several decades, 
armed conflicts have taken lives of millions of 
people, both civilians and military. Moreover, 
serious violations of the international humani-
tarian law and international human right law 
became a widespread practice in many of them. 
Under certain conditions, some of these viola-
tions can even be classified as acts of genocide, 
war crimes or crimes against humanity.

International humanitarian law and hu-
man rights serve as a fundamental foundation 
among the military, politicians, diplomats, ac-
tivists, demonstrators and journalists during 
armed conflicts. This branch of law plays a key 
role in the outlined area of public relations and 
serves as a reference to numerous resolutions 
of the United Nations Security Council, discus-
sions at the UN Human Rights Council, politi-
cal speeches of opposition movements, reports 
of non-governmental organizations, training of 
servicemen and diplomatic negotiations. Today, 
international human rights law and interna-
tional humanitarian law are important factors 
for many military leaders who receive legal as-
sistance from qualified specialists in the field of 
law. In addition, the rules of these areas of law 
are used by lawyers and prosecutors in interna-
tional and - to a limited extent so far - national 
courts, where they serve as the basis for well-
argued sentences.

In accordance with Article 7 of the Law of 
Ukraine “On the Peculiarities of State Policy on 
Ensuring State Sovereignty of Ukraine in Tem-
porarily Occupied Territories in the Donetsk 
and Luhansk Regions”1, Ukraine hold the Rus-

1 About the Peculiarities of the State Policy on Ensuring the State 
Sovereignty of Ukraine in Temporarily Occupied Territories in 
the Donetsk and Luhansk Regions: Law of Ukraine No. 2268-
19 dated January 18, 2018 [Electronic resource]. – Available 
at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2268-19?nreg=2268-
19&find=1&text=%E2%B3%E9%ED&x=11&y=7.
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sian Federation as an invading state responsible 
for violating the protection of the rights of civil-
ians.

Regarding the issue of violation of human 
rights under the conditions of armed conflict, it 
seems quite appropriate for the author to ana-
lyze international legal acts, taking into account 
the international nature of the conflict between 
Russia and Ukraine. This is also confirmed by 
the conclusion of the International Criminal 
Court on the classification of the conflict in the 
East of Ukraine, which specifies additional in-
formation that “indicates the existence of a di-
rect military confrontation between the armed 
forces of the Russian Federation and Ukraine, 
which implies that from July 14, 2014 at the 
latest, along with a non-international conflict, 
there is an international armed conflict in the 
East of Ukraine”2.

Currently, there is an increase in the num-
ber of international treaties and protocols on 
specific issues, as well as numerous regional 
treaties on the protection of human rights and 
fundamental freedoms. Despite the fact that the 
basic guidelines for the rules and standards in 
the field of human rights are not legally binding 
(with the exception of the customary rules of 
international law), they play a key role in clari-
fying, updating and adopting domestic law on 
ensuring human rights in the process of armed 
conflicts. Moreover, the resolutions adopted by 
the General Assembly, the Security Council and 
the Human Rights Council, the decisions of the 
treaty bodies on specific cases and the reports 
of the human rights special procedures, decla-
rations, guidelines and other “soft law” instru-
ments are aimed at preventing further viola-
tions of such rights3.

The list of human rights contained in the 
rules of international human rights law is not 

2 The Results of the Crimea Investigation were Published in the 
Hague [Electronic resource]. – Available at: http: //www.unn.
com.ua/en/news/1702586-gaazkiy-tribunal-opublikuvav-
rezultati-rozsliduvannya-schodo-krimu.
3 Resolution HA 60/147 Basic Principles and Guidelines on 
the Right to Legal Protection and Indemnification for Victims 
of Serious Violations of International Human Rights Laws 
and Serious Violations of International Humanitarian Law 
[Electronic resource]. – Available at: http://undocs.org/en/A/
RES/60/147.

limited to the rights enumerated in internation-
al treaties, but also covers the rights and free-
doms that have become part of customary in-
ternational law binding on all states, including 
those which are not parties to any particular in-
ternational treaty. The universal nature of these 
rights is also mentioned in the Universal Dec-
laration of Human Rights4, the rules of which 
have a special imperative status of customary 
international law. This fact means the inadmis-
sibility of any deviations under any circum-
stances and their prevalence, in particular, over 
other international obligations. The prohibition 
of torture, slavery, genocide, racial discrimina-
tion and crimes against humanity, as well as the 
right to self-determination, are recognized as 
imperative rules, as evidenced by the articles of 
the International Law Commission on the Re-
sponsibility of States5. In addition, the Human 
Rights Committee has noted that the provisions 
of the International Covenant on Civil and Po-
litical Rights, which constitute ordinary inter-
national law, cannot be the subject of a dispute6.

In article 14, the Committee on Human 
Rights has emphasized the prohibition of the 
consolidation of the jurisdictional powers of 
any state to engage in slavery, torture, cruel, 
inhuman or degrading treatment, to deprive 
people of their lives, to arrest and detain them 
at their own discretion, to deny the freedom of 
thought, conscience and religion, to hold a man 
guilty until he proves his innocence, to endure 
pregnant women or children, to allow the pro-
paganda of a national, racial or religious hatred, 
to deny marriage-age people the right to marry 
or to deny minorities to use their own culture, 
to profess their religion or to use their own lan-
guage.”

4 General Comment No. 24 (1994) of the Human Rights 
Committee. [Electronic resource]. – Available at: http: //
www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/8th/HRI.
GEN.1.Rev9_en.pdf.
5 Yearbook of the International Law Commission for 2001, 
Volume II, Part Two [Electronic resource]. – Available at: 
http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/russian/
ilc_2001_v2_p2.pdf
6 General Comment No. 24 (1994) of the Human Rights 
Committee. [Electronic resource]. – Available at: http: //
www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/8th/HRI.
GEN.1.Rev9_en.pdf.
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In addition, the Committee established the 
imperative and prohibition of arbitrary treat-
ment of a number of rules for the protection of 
fundamental rights and freedoms, namely: Ar-
ticle 6 (right to life), Article 7 (prohibition of 
torture or cruel, inhuman or degrading treat-
ment or punishment), as well as medical or sci-
entific experiments without consent), Article 8, 
paragraphs 1 and 2 (prohibition of slavery, slave 
trade and detention), Article 11 (prohibition of 
imprisonment as a result of inability to fulfill 
its contractual obligation), Article 15 (principle 
of legality in the field of criminal law: criminal 
liability and punishment should be determined 
by clear and precise provisions of only the law 
that was in force and applied at the time of the 
commission of the act, except in those cases 
when later adopted legislation introduced a 
lighter punishment), Article 16 (recognition of 
legal personality of each person) and Article 18 
(freedom of thought, conscience and religion)7.

The legal consolidation of the duty of states 
to respect human rights in conditions of armed 
conflict is also reflected in the decisions of the 
International Court of Justice, which serve as 
additional means for determining the rules of 
law 8, 9, 10. The said decisions clarify certain is-
sues related to the continued application of the 
rules of international human rights law in situ-
ations of armed conflict.

The Human Rights Committee and the 
Committee on Economic, Social and Cultural 
Rights are the bodies established in accor-
dance with international human rights treaties 
to monitor the implementation of key human 
rights treaties. The content and functional ori-
entation of their activities consists in the regular 
reception of general remarks, which interpret 
and clarify the content and scope of the specific 

7 General Сomment No. 29 (2001), para. 7. [Electronic re-
source]. – Available at: http: //www2.ohchr.org/english/bod-
ies/icm-mc/docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_en.pdf.
8 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory 
Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226
9 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Oc-
cupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 
2004, p. 136
10 Armed Activities on the Territory of the Congo (Demo-
cratic Republic of Congo v. Uganda), Judgment, I.C.J. Reports 
2005, p. 168

rules, principles and obligations enshrined in 
the relevant conventions on human rights.

At the same time, international law delimits 
human rights infringement during armed con-
flicts from legal restrictions on the exercise of 
certain rights.

In accordance with the International Cove-
nant on Civil and Political Rights11, certain arti-
cles determining specific human rights, includ-
ing the right to freedom of religion, movement, 
expression, peaceful meetings and associations, 
also establish conditions for limiting the extent 
to which it is possible to use a specific right. 
The International Covenant on Economic, So-
cial and Cultural Rights recognizes the possi-
bility of restrictions on the rights guaranteed 
by the Covenant as a whole (Article 4). Such 
restrictions can be introduced during armed 
conflicts, as well as in other circumstances. The 
ability to introduce restrictions depends on the 
following conditions:

- The restrictions should be necessary and 
provided for by law: states are limited by the 
wording of the treaty provisions themselves. 
Thus, for example, paragraph 3 of Article 18 of 
the International Covenant on Civil and Politi-
cal Rights provides that “the freedom to practice 
religion or belief is subject only to such restric-
tions as are prescribed by law and necessary for 
the protection of public safety, order, health and 
morals, as well as fundamental rights and free-
doms of other persons.” Paragraph 3 of Article 
12 on freedom of movement contains a similar 
provision;

- The restrictions must be compatible with 
the law itself and should contribute to general 
well-being: for example, Article 4 of the Inter-
national Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights states that “the state may only 
impose the restrictions on these rights of the 
Covenant as are prescribed by law, and only to 
the extent that it is compatible with the nature 
of the rights in question, and solely for the pur-
pose of contributing to the general well-being 
of a democratic society”;

11 International Covenant on Civil and Political Rights, ratified 
on 19.10.1973 №2148-08 [Electronic resource]. – Retrieved 
from: http: //zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
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- The restrictions should be proportionate 
and as less “restrictive” as possible: interna-
tional practice and court decisions emphasized 
the fact that human rights constraints should be 
consistent with the principle of proportionality 
and should, to the maximum extent possible, 
limit their consequences for the use of other 
rights.

Recalling the General Comment No. 27 
(1999) on freedom of movement adopted by the 
Human Rights Committee12, the International 
Court of Justice noted that the restrictions on 
human rights “must comply with the principle 
of proportionality” and “should be the least re-
strictive of those by which the desired result 
can be achieved”

As for international humanitarian law, some 
rules provide, under certain circumstances, for 
the possibility of derogations from ordinary 
obligations. Sometimes, any measure is permis-
sible if it is necessary for security reasons or 
“when the extraordinary circumstances create a 
prepared threat to the security of the occupying 
power”13.

It should be noted that the situation with the 
protection of human rights, in connection with 
the Ukraine-Russia armed conflict, remains 
tense. According to the results of the 21st report, 
the Office of the United Nations High Commis-
sioner for Human Rights (short for OHCHR) 
on the situation with human rights in Ukraine, 
prepared on the basis of the results of the work 
of the UN Human Rights Monitoring Mission 
in Ukraine, covers the period from November 
16, 2017 to February 15, 201814.

According to its results, it was stated that 
during the reporting period, OHCHR docu-
mented 205 cases of violations of the right to 
life, imprisonment, forced disappearances, tor-
ture and ill-treatment, sexual violence, viola-

12 General Comment No. 27 (1999) on Freedom of Movement 
[Electronic resource]. – Available at: http: //www2.ohchr.org/
english/bodies/icm-mc/docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_en.pdf.
13 Convention on the Protection of Civilian Persons in Time of 
War [Electronic Resource]. – Available at: http: //zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/995_154/page
14 Report on the Situation with Human Rights in Ukraine 
from November 16, 2017 to February 15, 2018 [Electronic 
resource]. – Available at: https://www.ohchr.org/Documents/
Countries/UA/ReportUkraineNov2017-Feb2018_UKR.pdf.

tions of the right to a fair trial, fundamental 
freedoms, economic and social rights. In 66 
of these 205 cases, alleged violations occurred 
in the reporting period; the Government of 
Ukraine was responsible for 38 of these cases, 
armed groups - in 28 cases. The general ten-
dency to continuation of violations of human 
rights from which the civilian population of the 
conflict zone, the Crimea and all Ukraine is suf-
fering, emphasizes the combined effect and hu-
man costs of a continuing conflict15.

Conclusions. Thus, in the process of study-
ing the Ukraine-Russia armed conflict, when 
comparing the rules of international human 
rights law and international humanitarian law, 
it becomes apparent that the latter protect only 
certain human rights and only to the extent that 
they are faced with a particular threat resulting 
from armed conflicts, its rules are compatible 
with the very existence of an armed conflict. 
The right to social security, the right to free 
elections, freedom of thought or the right to 
self-determination are not covered by interna-
tional humanitarian law. In a number of situa-
tions, its norms can be more adapted to specific 
problems that arise during armed conflicts.

Moreover, although the rules of interna-
tional humanitarian law governing the treat-
ment of persons under the control of the enemy 
can be understood as exercising their human 
rights, taking into account military necessity 
and the peculiarities of armed conflict, some 
rules concerning the conduct of hostilities re-
late to issues not covered by human rights, such 
as issues about who can directly participate in 
hostilities, and how such persons should be dif-
ferentiated from the civilian population, what 
are the rights and identification of medical per-
sonnel, etc.

Probably the most significant difference be-
tween international humanitarian law and in-
ternational human rights law is that the mate-
rial legal protection enjoyed by a person in ac-
cordance with international human rights law 
depends on the category to which this person 

15 Report on the Situation with Human Rights in Ukraine 
from November 16, 2017 to February 15, 2018 [Electronic 
resource]. – Available at: https://www.ohchr.org/Documents/
Countries/UA/ReportUkraineNov2017-Feb2018_UKR.pdf.
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belongs, and in accordance with international 
humanitarian law, all individuals enjoy all hu-
man rights, although a number of human rights 
treaties establish and protect the specific rights 
of particular categories of persons, such as chil-
dren, people with disabilities or migrants. In 
addition, in international humanitarian law, 
the protection of civilians is different from the 
protection of the military. This difference is 
particularly evident in the conduct of hostili-
ties: there is a major difference between civil-
ians and military, as well as between military 
targets and civilian facilities. In other words, 
the attack on the military is legalized until they 
have fallen into captivity or otherwise have not 
stopped the fight, and civilians can become tar-
gets if and when they are directly involved in 
hostilities, and the principles of proportionality 
and precaution provide them with protection 
against adverse effects of attacks on military 
targets.

This difference also influences the protec-
tion of individuals who are under the control 
of the enemy. The protection of captured mili-
tary who turn into prisoners of war provided 
for in the Third Geneva Convention is differ-
ent from the protection of civilians provided 
for in the Fourth Geneva Convention. Thus, the 
former cannot be interned without undergoing 
any individual procedure, and civilians who are 
subject to protection may be deprived of their 
liberty only in the criminal proceedings or by a 
special decision caused by imperative security 
considerations. Among civilians under the au-
thority of one of the parties to the international 
armed conflict, international humanitarian law 
also distinguishes between those that are to be 
protected by civilians (that is, those who have, 
as a rule, the citizenship of the enemy) and 
other civilians who use only more limited basic 
guarantees.

In addition, the protection of civilians in the 
territory of one of the belligerent parties is more 
limited than protection in the occupied terri-
tory. International human rights law does not 
provide for significant differences for the rights 
of each category of persons. It rather adapts the 
rights of everyone to the specific needs of these 
categories, that is, children, women, people 

with disabilities, migrants, indigenous people, 
human rights defenders, etc.
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Шевченка (м. Київ, Україна)

У банківських правовідносинах банки мо-
жуть бути проблемними, неплатоспроможни-
ми, а їх належність до тієї чи іншої категорії 
впливає на можливість реалізації прав та вико-
нання ними обов’язків. До актуальних питань 
банківського права неодноразово зверталися 
у своїх працях науковці, але, незважаючи на 
це, суспільні відносини у банківській сфері все 
ще потребують подальших практичних дослі-
джень. Особливо це стосується здобуття бан-
ком ознак неплатоспроможності та початку 
ліквідаційної процедури. Дані правовідносини 
отримали назву «банківські правовідносини 
неплатоспроможності», якими, на нашу думку, 
є врегульовані нормами закону суспільні від-
носини щодо взаємодії учасників банківської 

системи, що мають взаємні кореспондуючі 
права та обов’язки, за допомогою яких реалі-
зують відновлення платоспроможності банку 
або визнання його неплатоспроможним. Ак-
туальні практичні питання цих відносин Усе 
ще залишаються поза увагою науковців, хоча 
окремі їх аспекти розглядаються в працях-      
О. П. Орлюк , Г. А. Тосуняна, В. Д. Чернадчукa .

За неофіційними джерелами протягом 
2014 – 2018 року до категорії неплатоспро-
можних було віднесено 88 банків. З цієї цифри 
було ліквідовано 81 банків. Станом на листо-
пад 2018 року за офіційними даними оприлюд-
нена Національним банком України кількість 
банківських установ України, які мають бан-
ківську ліцензію, дорівнює 79 [1]. У той час, 
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коли на початок 2014 рік було – 180. Можна 
спостерігати тенденцію ліквідації банків, що за 
загальним правилом банк може бути здійсне-
на за рішенням власника або за відкликанням 
Національним банком України (далі – НБУ) 
ліцензії за власним рішенням або пропозиці-
єю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
(далі – Фонд).

Передумовами визнання банків неплато-
спроможними серед іншого стали окупація 
Криму та воєнна агресія на Сході України, що 
зуміли сколихнули дію усього банківського 
сектору, що згодом запустило ланцюгову ре-
акцію в усіх секторах економіки нашої країни. 
Зростання проблемної заборгованості через 
девальвацію гривні, зловживання менеджмен-
ту та власників банків призвели до збитковості 
банківського сектору. Усе це призвело до необ-
хідності «очищення» банківської системи [2].

Заходи щодо визнання банків неплато-
спроможними та подальшої їх ліквідації стали 
першим етапом реалізації Комплексної про-
грами розвитку фінансового сектору України 
до 2020 року, яким передбачалось «очищення» 
фінансового сектору – виведення з ринку не-
добросовісних банків, розкриття їх власників 
тощо. [3] Та з початком виконання першого 
етапу масова ліквідація банків потрясла бан-
ківську систему та суспільне обурення. Зокре-
ма, безпосередніми наслідками закриття такої 
великої кількості банків стало стиснення кре-
дитного потенціалу банківського сектору, по-
гіршення фінансового стану підприємств, від-
плив депозитів, різке зростання фінансового 
навантаження на Фонд. 

У даній статті буде розглянуто механізм 
віднесення банку до категорії неплатоспро-
можних та проаналізована судова практика 
різних інстанцій оскарження таких рішень. 

Відповідно до положень Закону України 
«Про систему гарантування вкладів» непла-
тоспроможним є банк, щодо якого Правління 
НБУ прийняло рішення про віднесення його 
до категорії неплатоспроможних. У свою чер-
гу, Законом України «Про банки та банківську 
діяльність» визначено 6 підстав, виявивши які, 
Правління НБУ зобов’язано прийняти рішен-
ня та відправити банк у «чорний» список не-
платоспроможних:

- Коли банк було визнано НБУ проблем-
ним, і після 180 днів він не привів свою діяль-
ність до вимог законодавства; або 

- після його віднесення до проблемних 
продовжує здійснювати операції (оформлення 
договорів, коли збільшується гарантована дер-
жавою сума); або 

- маючи статус проблемний, не виконує 
рішення або розпорядження НБУ, метою яких є 
усунення порушень. 

- Коли банк зменшив розмір регулятив-
ного капіталу або нормативів капіталу до 1/3 
від встановленого мінімуму. Станом на сьогодні 
нижня межа дорівнює 300 млн. грн.

- Коли банк не виконує протягом 5 ро-
бочих днів поспіль 2 і більше відсотків своїх  
зобов’язань перед вкладниками та іншими кре-
диторами. [4]

Потім НБУ повідомляє про своє рішення 
Фонд. І Фонд вводить тимчасову адміністрацію 
у банку та призначає керуючого. З початку дії 
тимчасової адміністрації Фонд починає здій-
снення заходів щодо виведення неплатоспро-
можного банку з ринку, що затверджуються у 
плані врегулювання 5 способами: 

- ліквідація банку з відшкодуванням 
Фондом коштів вкладникам; 

- ліквідація банку з відчуженням його ак-
тивів на користь приймаючого банку;

- відчуження всіх або частини активів і 
зобов’язань неплатоспроможного банку на ко-
ристь приймаючого банку з відкликанням бан-
ківської ліцензії неплатоспроможного банку та 
подальшою його ліквідацією;

- продаж активів неплатоспроможного 
банку інвестору перехідного банку подальшою 
його ліквідацією;

- продаж неплатоспроможного банку ін-
вестору.

Пропонуємо розглянути судову практику 
визнання банківських установ неплатоспро-
можними та що з цього вийшло. 

1. Захист АТ «Дельта Банк» вкладника-
ми. 

Вкладником був поданий судовий позов до 
місцевого суду про визнання протиправними 
та скасування рішень НБУ та Фонду. Позивач 
посилався на недотримання формальних ви-
мог при прийнятті рішень органами, що було 
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порушено строк прийняття рішення, пропо-
зиція про прийняття рішення отримана не від 
Дирекції Фонду, а від самого Фонду. Позов був 
відхилений у суді першої та апеляційних інстан-
ціях, суд мотивував своє рішення тим, що НБУ 
та Фонд дотримувалися законом встановленої 
процедури і в додаток до цього оскаржувані рі-
шення не порушують прав позивача [5].

У 2018 році ще одним вкладником було по-
дано позов до суду до НБУ про визнання його 
бездіяльності протиправною, а саме того фак-
ту, що вкладник не знав, що банк було визна-
но неплатоспроможним і, як наслідок, банк не 
може виконати свої зобов’язання перед ним. 
На що суд зазначив, що інформація про запро-
вадження тимчасової адміністрації у зв’язку із 
прийняттям постанови Правління НБУ «Про 
віднесення Публічного акціонерного товари-
ства «Дельта Банк» до категорії неплатоспро-
можних» була розміщена Фондом та НБУ на 
їх офіційних сайтах, а відтак була належним 
чином оприлюдненою. З огляду на вказані об-
ставини суд залишити позовну заяву без роз-
гляду, адже додатково позивачем було пропу-
щено шестимісячний строк для звернення до 
суду. [6]

Нині на офіційному сайті Фонду міститься 
інформація про здійснення ліквідації банку до 
2019 року [7].

2. Концентрація коштів ПАТ «Астра 
Банк»

Даний кейс є унікальним по собі, адже банк 
був визнаний неплатоспроможним через ви-
явлену концентрацію коштів банку (приблизно 
90%) у ПАТ «Дельта Банк», справу щодо якого 
ми розглянули вище. НБУ було встановлено 
наявність концентрації коштів, розміщених у 
ПАТ «Дельта Банк» у сумі 163,8 млн. грн., що 
становить 91,2 % від активів ПАТ «Астра Банк» 
і 100,9 % від регулятивного капіталу, на цій під-
ставі віднесено банк до проблемних, а потім 
останній не здійснював дії, які вимагав НБУ у 
межах своїх повноважень і його визнали непла-
тоспроможним. Усі ці фактори були належно 
оцінені судами, та касацією направлено на но-
вий розгляд. Однак подальших нових рішень 
досі немає в реєстрі [8].

Банк відсутній у списках банків, що непла-
тоспроможні чи ліквідуються на сайтах НБУ та 

Фонду та станом на сьогодні він відсутній у ре-
єстрі банківських установ.

3. Захист ПАТ «АКБ «Капітал» вкладни-
ком

НБУ було проведено перевірку ПАТ «АКБ 
«Капітал» з окремих питань активів та ліквід-
ності, фінансового моніторингу та валютного 
контролю, стану організації ІТ-інфраструктури, 
дотримання вимог стандартів системи управ-
ління інформаційною безпекою, виконання ви-
мог до інформаційного забезпечення операцій-
ної діяльності банку щодо захисту інформації 
та документів від підроблення, викривлення 
та знищення. Внаслідок чого Правлінням НБУ 
було прийнято постанову про неплатоспромож-
ність. Адже в ході перевірки було виявлено не-
відповідність різних показників регуляторного 
капіталу, необґрунтоване неповернення коштів 
вкладникам, неправильне заповнення звітнос-
ті та виняткові взаємовідносини з клієнтом.-
У ході розгляду справи судам усіх трьох інстан-
цій не було надано доказів вищеперерахованих 
порушень, тому позов було задоволено на ко-
ристь вкладника банку [9].

На жаль, дії визнання рішень НБУ та Фон-
ду противними та їх скасування не врятували 
банк від постанови про його ліквідацію, яку не 
оскаржували [10].

4. Готівка у ПАТ «Радикал Банк»
НБУ було здійснено позапланову інспек-

ційну перевірку операційних кас ПАТ  «Ради-
кал Банк», під час якої було виявлено існуван-
ня розбіжностей між даними бухгалтерського 
обліку, внутрішніх документів з обліку готівки 
та інших цінностей та фактичним залишком 
готівки; відсутність підписів відповідальних 
осіб банку у внутрішніх документах обліку, у 
зв’язку з чим неможливо було встановити фак-
тичну суму готівки, що мала бути в грошовому 
сховищі операційної каси. А також здійснення 
перевезень великої кількісті готівки броньо-
ваним транспортом без дод аткової охорони. У 
подальшому НБУ було прийнято рішення про 
визнання банка неплатоспроможним через не-
додержання ним Інструкції ведення касових 
операцій та Інструкції з організації інкасації ко-
штів та перевезення валютних цінностей. 

Судами всіх трьох інстанцій рішення Прав-
ління НБУ про неплатоспроможність банку 
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було скасовано, з огляду на те, що в законодав-
стві зазначено, що для такого захо ду впливу як 
визнання неплатоспроможним, повинне мати 
місце одноразове, грубе або систематичне по-
рушення законодавства у сфері готівкового 
обігу, що створює загрозу інтересам вкладни-
ків чи інших  кредиторів банку. У даній сфері 
законом не встановлено, яке порушення є гру-
бим, тому НБУ визначили й ого за внутрішнім 
переконанням. Додатково виявлені порушення 
не спричинили фактичної неплатоспромож-
ності банку, тому застосований захід є безпід-
ставним [11].

Та все ж, це не врятувало банк від подальшої 
постанови Правління НБУ про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідації ПАТ «Радикал 
Банк», яку вже не оскаржували [12].

5. Дотримання АТ «КБ «СОЮЗ» вимог 
фінансового моніторингу

НБУ було проведено перевірку дотримання 
банком вимог фінансового моніторингу, за на-
слідками якої Правлінням НБУ було прийнято 
постанову про ліквідацію банку через порушен-
ня законодавства у сфері відмивання грошей, а 
саме не були належним чином оформлені вну-
трішні документи з питань фінансового моніто-
рингу та працівниками банку невчасно надава-
лися документи на запит працівників НБУ. Од-
нак власник банку подав позов про визнання. 

Судами було з’ясовано, що порушення, вчи-
нені банком з питань фінансового моніторингу, 
не були пов’язані саме з легалізацією (відмиван-
ням) доходів, фінансуванням тероризму та роз-
повсюдженням зброї масового знищення. Суду 
не вдалося переконатися, що банком або його 
клієнтами було вчинено суспільно небезпечні 
дії, що виявлені порушення мають виключно 
технічний характер. Суди всіх інстанцій скасу-
вали постанову, тому що немає ознак порушень 
законодавства у сфері відмивання грошей та не 
було пред’явлення НБУ претензії безпосеред-
ньо при наданні документів [13].

Потім Правління НБУ ухвалило нову поста-
нову від 28.04.2016 № 299/БТ «Про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Комер-
ційний Банк «Союз», яку банк оскаржив, та суд 
першої інстанції її скасував. [14] Утім, на сай-
ті Фонду досі міститься інформація про те, що 

банк знаходиться на стадії ліквідації та буде лік-
відований до 2020 року  [15].

6. Безпека у ПАТ «Юніон Стандарт 
Банк». 

Після проведення перевірки НБУ у діяль-
ності банку було виявлено факти порушення 
інформаційної безпеки. Зокрема, банком було 
видано гарантію Державному агентству з па-
ливної енергетики Міністерства енергетики 
Грузії, проте при перевірці вказано, що гаран-
тія видавалася не співробітниками банка, а що 
це зробили невідомі через втручання у роботу 
комп’ютерів банку; також банком було видано 
ще й інші гарантії, що складають 155% від ви-
соколіквідних активів; банком було проведено 
операцію по переказу готівки на 10,4 млн. грн на 
рахунок фізичної особи, що разом призвело до 
значних кредитних ризиків. Усі судові інстанції 
прийняли рішення на користь НБУ [16].

Як бачимо практика розгляду судами справ 
щодо оскарження рішень НБУ про визнання 
банків неплатоспроможними різниться. Інколи 
це випадки, коли дійсно банк умисно здійсню-
вав порушення вимог банківського законодав-
ства, як у 2, 6 судових справах. А інколи НБУ 
є прискіпливим до недотримання банком тех-
нічних формальностей, що не є значущими – 5 
судова справа. Як показав аналіз практики, що 
якщо Правлінням НБУ було прийнято рішення 
про віднесення баку до платоспроможних і це 
рішення було скасовано у судовому порядку, 
ніщо не стоїть на заваді у регулятора відклика-
ти банківську ліцензію та ліквідувати банк (1, 3, 
4 справи). Тому окрім вимог закону, свій влив 
має статус банку, якщо банк суспільно значу-
щий – то НБУ навпаки буде допомагати у його 
діяльності, та політичне становище кінцевих 
бенефіціарів банків, як, наприклад, у 5 справі, 
де реальною підставою тиску НБУ стали погані 
стосунки власника банку та голови НБУ, хоча це 
прямо не випливає зі встановлених НБУ пору-
шень вимог законодавства. 

Таким чином, банкопад, що відбувався в 
Україні, та відповідна судова практика є наслід-
ком обставин того часу. Сподіваємося, що зараз 
банківська система зможе набути характерис-
тики стабільності, а банки будуть відповідально 
ставитися до виконання вимог закону. 
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INSTITUTIONAL AND SOCIOCULTURAL ELEMENTS 
OF ANTI-CORRUPTION ACTIVITIES IN THE MODERN 

UKRAINIAN SOCIETY

В материалах исследования изложена попытка определить место и роль антикоррупцион-
ной деятельности в украинском обществе, и обосновать антикоррупционную деятельность как 
часть современной культуры украинцев. Приводятся примеры форм антикоррупционной дея-
тельности: правовой, политической, общественной и других. Обосновывается антикоррупцион-
ная воспитательная функция таких социальных институтов как семья и религия, отдельных 
видов и форм социальной рекламы, изобразительного искусства, фольклора. Доказано, что рели-
гиозное неприятие коррупции верующими гражданами Украины базируется на священных книгах 
Библии, Танах, Коран. Сделан вывод об усвоении и глубоком укоренении антикоррупционной дея-
тельности различными социальными слоями Украины и ее принадлежность к элементам совре-
менной культуры украинцев.

Ключевые слова. Культура, коррупция, антикоррупционная деятельность, социальное восприя-
тие коррупции, социальные институты, социокультурные составные антикоррупционной деятель-
ности.

În materialele de cercetare este expusă o încercare de a determina locul și rolul activităților 
anticorupționale în societatea ucraineană și de justifi care a activităților anticorupționale ca parte 
a culturii moderne a ucrainenilor. Sunt date exemple de forme de activități anticorupționale: ju-
ridice, politice, publice și altele. Este justifi cată funcția educațională anticorupțională a unor astfel 
de instituții sociale precum familia și religia, anumite tipuri și forme de publicitate socială, arte 
plastice și folclor. Se dovedește că respingerea religioasă a corupției prin credința cetățenilor din 
Ucraina se bazează pe cărțile sfi nte din Biblie, Tanakh, Coran. Sa ajuns la concluzia că asimil-
area și înrădăcinarea profundă a activităților anticorupționale de către diferite straturi sociale ale 
Ucrainei și apartenența la elementele culturii moderne a ucrainenilor.

Cuvinte cheie. Cultura, corupția, activitățile anticorupționale, percepția socială a corupției, 
instituțiile sociale, componentele socio-culturale ale activităților anticorupționale.

 Voytov Gennadiy - Kyiv District Court of Odessa, judge
УДК 304.2:343.35
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Despite of the dramatic changes in politics, 
social relations and legislation corruption remains 
one of the main problems in Ukraine; it distorts 
the whole complex of social and political relations, 
hinders the development of an individual, a partic-
ular social group and a society as a whole. For this 
reason, countering this disgraceful social, political 
and legal phenomenon is an important task for the 
state, since overcoming or at least minimization of 
corruption is a positive factor ensuring political 
sustainability and economic development.

Th e current relevance of the problem results 
in numerous researches devoted to political, legal, 
socio-cultural and economic aspects of corruption 
countering. Th ereby the phenomenon is researched 
by philosophers, historians, lawyers, sociologists, 
political scientists, psychologists, managers and 
specialists of other fi elds. Some aspects of corrup-
tion were analyzed in the works of leading domes-
tic and foreign experts: V.  Butek, V.  Gvozdetsky, 
S. Golovatyi, I. Danov, L. Denisenko, R. Kalyuzh-
ny, O. Kalman, M. Kamlik, V. Kozak, I. Matyukhi-
na, M.  Melnik, V.  Nastyuk, E.  Nevermizhitsky, 
M. Poludionny, M. Rudenko, E. Skulisha, O. Sobov, 
A. Filimonova, O. Khmara and others.

Some aspects of corruption counteraction in 
the context of social transformation can be found 
in the researches of V.  Andrushchenko, L.  Ba-
gura-Shakhmatova, O.  Babkina, E.  Golovakha, 
V. Gorbatenko, B. Zelenetsky, V. Polokhalo, M. Ro-
zumny, D. Yakovlev and other researches.

Among the foreign sociologists, political scien-
tists and lawyers who devoted their works corrup-
tion should be mentioned the following R. Ander-
son, L. Astafi ev, S. Beckman, F. Williams, D. Kauf-
man, G. Kolbech, B. Komisarov, R. Leiken, D. Loyd, 
K. Michel, J. Naya, V. Parsons, J. Pikarelli, F. Fuku-
iam, L. Shelli and others.

Th e socio-cultural aspects of corrupt behaviour 
can be found in scientifi c works but the counterac-
tion to corruption in the socio-cultural dimension 
lack the research.

Th e great quantity of the corruption researches 
is caused by the introduction into the modern vo-
cabulary a number of new concepts, in particular: 
“anti-corruption policy”, “integrity”, “corruption 
risk”, “corruption cause” and others. Th e evolu-
tion of legal terminology has led to the use of new 
concepts such as “unlawful profi t”, “acceptance of a 

proposal or promise”, “confl ict of interests”, “regis-
ter of persons who have committed corruption of-
fense”, “anticorruption examination”, “anticorrup-
tion program” аnd so on.

Th e development of administrative relations in 
the fi eld of prevention and counteraction to cor-
ruption led to the creation of new state institutions 
- the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, 
the National Agency on Corruption Prevention, 
the Supreme Anti-Corruption Court, the Special-
ized Anti-Corruption Prosecutor’s Offi  ce, the Na-
tional Anti-Corruption Policy Council under the 
President of Ukraine, the Coordination Committee 
on Combating Corruption and Organized Crime 
under the President of Ukraine, Government 
Commissioner for Anti-Corruption Policy, Gov-
ernmental Public Council for Anticorruption Poli-
cy, National Agency of Ukraine for fi nding, tracing 
and management of assets derived from corruption 
and other crimes.

Active lawmaking aimed at regulation of an-
ti-corruption activities is represented by the nu-
merous laws passed in the last quarter of the 
century: the Law of Ukraine “On Organizational 
Legal Principles of Struggle against the Organ-
ized Crime” on 30.06.1993 №3341-XII, the Law of 
Ukraine “On Fighting Corruption” on 05.10.1995 
№356 / 95-ВР (expired on 01.01.2011), the Law 
of Ukraine “On the Principles of Preventing and 
Combating Corruption” on 03/7/2011 №3206-VI 
(expired on 01.09.2016), the Law of Ukraine “On 
Amending Certain Acts Regulating Liability for 
Corruption Off ences” on 03.03.2011 №3207-VI, 
the Law of Ukraine “On Preventing Corruption” 
on 14.10.2014 № 1700-VII, the Law of Ukraine “On 
the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine” 
on 14.10.2014 № 1698-VII, the Law of Ukraine “On 
the Principles of Anticorruption Policy in Ukraine 
(Anti-Corruption Strategy) for 2014-2017” on 
14.10.2014, No. 1699-VII. Th ere are separate legal 
norms aimed at preventing corruption in the Laws 
of Ukraine “On Service in Local Self-Government 
Bodies” on 07.06.2001 No. 2493-III, “On Civil Ser-
vice” on 10.12.2015, No. 889-VIII, “On the Pros-
ecutor’s Offi  ce” on 14.10.2014 No. 1697-VII, “On 
the National Police” on 07.07.2015, No. 580-VIII, 
“On the Judicial System and Status of Judges” on 
02.06.2016 No. 1402-VIII, “On the Status of Dep-
uties of Local Councils” on 11.07.2002, No. 93-
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IV. Th e obvious anti-corruption regulation is also 
traced in the Laws of Ukraine “On Access to Pub-
lic Information” on 13.01.2011, No. 2939-VI, “On 
Public Procurement” on 25.12.2015, No. 922-VIII.

In this context the international legal acts rec-
ognized by Ukraine should also be mentioned: Civ-
il Law Convention on Corruption on 04.10.1999 
(ratifi ed in accordance with the Law of Ukraine 
on 16 March 2005 No. 2476-IV), UN Convention 
against Corruption of 31.10.2003 (ratifi ed in ac-
cordance with the Law of Ukraine on October 18, 
2006, No. 251-V), the Criminal Law Convention 
on Corruption, No.ETS173 on January 27, 1999 
(ratifi ed in accordance with the Law of Ukraine 
on October 18, 2006, No. 252-V), the Additional 
Protocol to the Criminal Law Convention on Cor-
ruption of 15.05.2003 №ETS191 (ratifi ed in ac-
cordance with the Law of Ukraine on 18.10.2006 
№ 253-V), Agreement establishing the Group of 
States Against Corruption (GRECO) on 05.05.1998 
[1], Practical Measures to Fight Corruption Man-
ual adopted by the United Nations Congressional 
Committee on the Prevention of Crime (Havana, 
1990 p.) [2], Resolution An eff ective international 
legal instrument against corruption adopted at the 
Tenth United Nations Congress (Vienna, 2000) [3].

Countering corruption is an integral part of 
public and political activities. Anticorruption com-
ponents are included in almost all programs of 
Ukrainian political parties. So, the program of the 
party “Solidarity. Petro Poroshenko Bloc” sets the 
priority tasks for anticorruption lustration of ju-
dicial, law enforcement, tax and customs authori-
ties; making intolerance to corruption as a national 
idea; it also defi nes the fi ght against corruption as a 
guarantee of high standards of living and economic 
revival [4].

Th e political party “Self reliance” advocates “...
creation of an independent body for investigation 
of high-level corruption and fi ght against corrup-
tion and monopolies” [5].

Th e priority of reforms in the state and legis-
lation for the political party “People’s Front” is a 
signifi cant restrain of corruption. Among the anti-
corruption measures it seeks to reveal the benefi -
ciary structure of enterprises with the maximum 
narrowing of the fi eld for corruption – reducing 
the number of permits, controlling bodies and in-
spections [6].

Th e political party “All-Ukrainian Union 
“Svoboda” declares in their program to establish 
mandatory check of civil servants, candidates for 
elected positions with the help of a polygraph for 
involvement in corruption; to provide eff ective and 
comprehensive state and public control over in-
comes and expenditures of civil servants, employ-
ees of local self-government bodies and members 
of their families; to ensure unconditional imple-
mentation of anti-corruption legislation, to move 
from selectivity and rhetoric to real prosecution 
for corruption off enses and other anti-corruption 
measures [7].

Among the program objectives Political party 
the “Public Movement “People’s Control” defi nes 
purifi cation of the authorities and corruption 
counteraction for statehood preservation”[8].

A large segment of anti-corruption activities is 
taken by public organizations.

For example, the Center of Policy and Legal 
Reforms is a non-governmental think tank estab-
lished in 1996 for promoting political and legal 
reforms in order to strengthen democracy, rule of 
law and good governance in Ukraine. It conducts 
public anti-corruption expertise of socially signifi -
cant bills and implements other anti-corruption 
initiatives.

Transparency International, a national branch 
of the international non-governmental organiza-
tion for combating corruption has about 100 na-
tional centers and is known for its anti-corruption 
researches, including the Corruption Perceptions 
Index.

Anti Corruption Action Centre is one of the 
main lobbyists of anti-corruption legislation and 
the creation of anti-corruption bodies – the Na-
tional Anti-Corruption Bureau, the Specialized 
Anti-Corruption Prosecutor’s offi  ce, the Asset 
Recovery and Management Agency. In the past two 
years activists of this organization facilitated the 
cancellation of the state contracts with a corrupt 
component amounting to about 1.9 billion UAH.

Th e Reanimation Package of Reforms is the 
largest coalition of public sector experts engaged in 
the implementation of anti-corruption reforms [9].

Public organizations work on monitoring pub-
lic procurement, tracking potential corruption in 
the real estate sphere, checking property declara-
tions of offi  cials, monitoring their lifestyles, pre-
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venting confl icts of interest in the process of mak-
ing managerial decisions, etc.

It should be noted that slogans aimed at an-
ticorruption motivation of an individual such as 
“Everyone pays for corruption”, “You can stop cor-
ruption”, “Break the chain of corruption” and “I do 
not thank with the bribe” went through the public 
contests announced by the institutions of civil so-
ciety [10; 11].

Anti-corruption issues draw attention of cin-
ematography. In the autumn of 2017 the “Cin-
ema Against Corruption” festival took place in six 
Ukrainian cities and the capital of Moldova Chi-
sinau. Th e purpose of this project was to tell public 
about emergence of the corruption, how it is fought 
in the world, what corrupt schemes were inherited 
by Ukraine from the USSR and what every Ukrai-
nian can do in order to overcome them. Th e pro-
gram of the festival included six European fi lms 
that explore the nature of corruption - from the 
abuse of power by the politicians and corporations 
to domestic confl icts. One of them was the social 
drama of Russian director Yuriy Bykov “the Fool” 
was awarded with three prizes at the international 
fi lm festival in Locarno [12].

Th e virtual cinema ivi.ru has in its collection 22 
feature fi lms on corruption [13].

Anticorruption issues are also refl ected in so-
cial advertisement. In accordance with Article 1 
of the Law of Ukraine “On Advertising” social ad-
vertising is information of any kind, distributed in 
any form aimed at achieving socially useful goals, 
promotion of universal values and distribution of 
which is not aimed at profi t [14].

A large segment of anti-corruption social ad-
vertising is formed by video production. A quick 
search on YouTube of the keywords in Ukrainian 
«антикорупційна соціальна реклама», Russian 
«антикоррупционная социальная реклама», 
Polish «antykorupcyjna reklama społeczna» and 
English «anti-corruption social advertising» will 
give the results of 9 videos in Ukrainian, 8 in Pol-
ish and 10 in English, 297 in Russian. 3 of Russian 
videos are focused on the viewer in the Republic 
of Kazakhstan, 2 on the viewer in the Republic 
of Armenia, 2 in the Republic of Uzbekistan and 
1 in the Republic of Kyrgyzstan; all of them are 
comprehensible to the Ukrainian viewer. In this 
connection the Sixth Ukrainian Student Advertis-

ing Festival should be mentioned, where the fi rst-
place winner and the Grand Prix of the Festival 
became a professional video piece “Hello!” [15]. It 
was executed in the framework the main socially 
responsible topic of the festival “Overcoming cor-
ruption together”. In total there were 568 student 
social advertisement in 14 nominations. Th ere 
were participants from all regions of Ukraine, as 
well as representatives of Russia, Belarus and Ser-
bia [16].

In addition, visual social anticorruption ad-
vertisements were placed on billboards, city-lights, 
stretches, brandmauers for outdoor advertising.

An anticorruption poster is a part of copied 
graphics. Competitions for anti-corruption post-
ers were organized within the framework of public 
initiatives “Partnership for a Transparent Society” 
– 2003, “Youth Against Corruption” – 2011 [17], 
“Ukraine Without Corruption – A View of a Child” 
– 2013 [18], initiative of academic groups of Tech-
nological and Industrial College of Vinnitsa Na-
tional Agrarian University – 2014 [19], “No to Cor-
ruption” - 2014 [20], “Art against the dominance of 
corruption” – 2016 and 2018 [21; 22] and “WEB 
Against Corruption” - 2016 [23].

Anti-corruption caricatures should also be 
mentioned in the context of fi ghting corruption 
in a creative and artistic manner. In March-April 
2018 the Anti-Lokshina Caricature Exhibition was 
held by the Public Organization “Detector Media”, 
where 26 cartoons were exhibited, selected of more 
than 168 works submitted for the competition an-
nounced in the fall of 2017 [24].

Th e formation of a negative attitude towards 
corruption and increase of legal consciousness is 
also carried out through numerous information 
campaigns targeting diff erent audiences: the gen-
eral public; public servants; students of schools and 
higher educational establishments; civil society 
and media institutions; private sector, including 
business associations; other social or professional 
groups.

Particular attention deserves a traditional folk 
genre – an anecdote about corruption refl ecting the 
public condemnation of corrupt behavior [25; 26; 
27]. Anecdotes as the achievement of folk culture 
not only entertain, but also criticize corruption as 
an antisocial phenomenon and facilitate cognition 
of social truth asserts by its rhetorical essence.
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When researching the social and cultural fac-
tors of anticorruption activities we can not ignore 
the family as a social institution. It performs many 
functions, including educational and social as well 
as the function of adaptation to the new conditions 
of the social experience gained by the previous gen-
erations. Th us, the acceptation or rejection of the 
corrupt behavior in the family aff ects certain value 
orientations a person.

In our opinion, it is impossible to prove the fact 
that Ukrainian national culture motivates a person 
to corruption acts. Aft er all, giving and receiving a 
bribe was recognized immoral and was always con-
demned and perceived as social evil which contra-
dicts the moral and ethical norms and ideas of the 
Ukrainian people.

In family and school education an anti-corrup-
tion motivational element is encouraged through 
epic folk works: fairy tales, a tale, stories and others. 
Th e plots of these works condemn hedonism, social 
passivity and idleness, at the same time they en-
dorse the sense of duty, honor, justice, conscience.

We can talk about the archaic nature of anti-
corruption education in families, its lack of sys-
tem, low targeting, its contradictory methods and 
means, but not about its complete absence.

Religious organizations do not ignore anti-cor-
ruption issues as well.

All of Abrahamic religions without exception 
have a negative attitude to corruption, the relevant 
regulations on this subject are contained in the Bi-
ble and other religious sources based on it.

According to the Christian teaching extortion 
its acceptance as well as off er or giving a bribe is a 
sin. Th is position is taken by all Christian denomi-
nations in Ukraine.

Th us, the Synod of the Ukrainian Orthodox 
Church of Kyiv Patriarchate issued an appeal to 
the Ukrainian congregation and society, which 
reminds that “... corruption is a criminal phenom-
enon in accordance to both human law and the 
law of God. Accepting criminal benefi ts is a sin for 
which the perpetrators are responsible before God. 
Taking into account the special danger of its con-
sequences to society that the perpetrators of cor-
ruption, both those who demand and benefi t from 
corruption, and those who make such an advan-
tage on their own demand, are subject to excom-
munication from the Communion of the Body and 

Blood of Christ, if they do not actively repent of 
this sin and will not change their ways “[28].

Th e Roman Catholic Church condemns cor-
ruption as well. It is stated in the book of the Pope 
of Rome Francis “Fighting Corruption and Sin” in 
which the author emphasizes that the corrupted 
person “knows neither brotherhood nor friend-
ship there are only accomplices” [29]. Th ere is the 
preaching of the Holy Father against corruption 
and unjust guards dedicated to this topic (the so-
called preaching in the Chapel of the House of St. 
Marty on June 16, 2014) [30].

Th e Synod of Bishops of Supreme Archdiocese 
the Kyiv and Halych of the UGCC in the message 
“On the Elimination of the Moral Illness of Cor-
ruption,” points out that “those who are conscious 
and honest citizens who disagree with the sin of 
corruption deserve all possible support and praise, 
stand up to the struggle against this moral and so-
cial evil” [31].

Islam also recognizes corruption as a prohib-
ited anti-social phenomenon. According to Sheikh 
Seyran Arifov, “in Islam corruption is equal to 
crime. Th is is clearly Haram, there is a strict pro-
hibition on any corruption manifestations. Th e pri-
mary sources – the Koran and Sunni – explain not 
only that corruption is a great sin, but also points 
to all of its kinds “[32]. Muslims believe that the 
Prophet Mohammed uses the story from the Old 
Testament on the destruction of the cities of Sod-
om and Gomorrah in order to warn his enemies of 
sin where bribery is next to demoralization (sodo-
mic sins) [33, p.167].

Th e Jewish rejection of corrupt behavior is 
based on the provisions of the Testament (Jewish 
Tanahs). Th e Talmud implies the torment of hell for 
the Jew who is in the service of the people makes 
his “neighbor” evil deliberately causing harm for 
useful reasons in violation of the prohibitions, [33, 
p.165].

Corruption is condemned not only by the 
traditional churches. Jehovah’s Witnesses in their 
newsletter “Watchtower” distribute the sermon 
“Fighting corruption with the help of a spiritual 
sword” [34].

Th us the religious rejection of corruption by 
the religious Ukrainians is oft en formed by the sa-
cred books for believers: the Bible, the Tanakh and 
the Koran.
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Taking into account the level of religiousness 
of Ukrainian citizens (according to the Razumkov 
Center data, as of March 2018, 71.1% of Ukrainians 
consider themselves to be believers [35]) doubt-
lessly churches and religious organizations take the 
leading role in fostering anticorruption behavior of 
the individual and formation of intolerance of cor-
ruption and its manifestations. 

Obviously, anti-corruption activities became a 
part in the organization of social, group and indi-
vidual life of the Ukrainian society and performs 
regulatory and axiological functions.

Th us, corruption resistance has been mani-
fested by diff erent social strata through the institu-
tions of family, religion, law, morality, orientation 
as well as through a number of means embodied in 
various forms of action and in various forms and 
this way it became an element of modern culture 
of Ukrainians.
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ПЛЮРАЛЬНІСТЬ ПОСТКЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 
ЯК ШЛЯХ ДО РОЗКРИТТЯ ПРАВОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

В статті досліджується правова ідентичність через плюральність посткласичної філософії пра-
ва. Встановлено, що такі самостійні напрями досліджень, як: психологічна концепція, герменевтика, 
синергетика, феноменологія, філософія життя, інтуїтивізм, екзистенціалізм тощо здійснили ваго-
мий внесок у розкритті особливостей правової ідентичності.

Виявлено, що здобутки даних підходів полягають у наступному: 1) психологічний підхід 
(включає соціальну психологію та психоаналіз) дозволив розкрити правову ідентичність як: 
емоційна прихильність до іншого; процес наслідування когось; уподібнення себе іншій особистості; 
пошук свого місця в житті; результат суб’єкта здатного долати протиріччя між особистим та 
соціальним; внутрішня узгодженість та стабільність; складне особистісне утворення; головний 
механізм соціальної взаємодії; соціальне самовизначення; 2) синергетичний підхід розглядає правову 
ідентичність через: опис відкритості та еволюції, частини і цілого, випадковості і детермінізму, хао-
су і порядку; спосіб духовної самоорганізації індивіда і суспільства; соціокультурне успадкування, спосіб 
адаптації, соціалізації; 3) згідно герменевтичного підходу людина тлумачачи та інтерпретуючи тек-
сти правових норм формує власне правове самовизначення, що має вплив на правову ідентичність; 
4) феноменологічний підхід розкрив правову ідентичність через взаємозв’язок з правосвідомістю як: 
культурне утворення; універсальну форму самоусвідомлення; результат здатності людини констру-
ювати власну реальність; 5) філософія життя пояснює правову ідентичність через людину, її ціннісну 
орієнтацію, мету та цінності правового життя; 6) згідно інтуїтивізму правова ідентичність – це 
результат осягнення своєї ролі у суспільстві через спостереження без обґрунтування його за допо-
могою доказів; 7) роль екзистенціального підходу при аналізі правової ідентичності полягає у 
такому: розкриває правову ідентичність як свободу самовираження особистості та як індивідуальне 
світосприйняття; правова ідентичність – екзистенційний вибір індивіда; акцентує увагу на 
проблемі людини та її місця у світі; правова ідентичність – свобода самовираження особистості та 
індивідуальне сприйняття.

Ключові слова: правова ідентичність, праворозуміння, посткласичне праворозуміння, психологізм, 
герменевтика, синергетика, феноменологія, філософія життя, інтуїтивізм, екзистенціалізм.

В статье исследуется правовая идентичность через плюральность постклассической философии 
права. Установлено, что такие самостоятельные направления исследований, как: психологическая 
концепция, герменевтика, синергетика, феноменология, философия жизни, интуитивизм, экзистен-
циализм и т.д. осуществили весомый вклад в раскрытии особенностей правовой идентичности.

Выявлено, что достижения данных подходов заключаются в следующем: 1) психологический под-
ход (включая социальную психологию и психоанализ) позволил раскрыть правовую идентичность как: 
эмоциональная привязанность к другому; процесс подражания кого-то; уподобление себя другой лично-
сти; поиск своего места в жизни; результат субъекта способного преодолевать противоречия между 

 Гудим Любомир Ярославович - здобувач Львівського університету бізнесу 
та права
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Постановка проблеми. Розгляд правової 
ідентичності виходячи з розуміння права як фор-
мальної рівності, що є мірою свободи і справед-
ливості та досягнення синтезу між індивідуаль-
ною свободою і загальним благом передбачає її 
розкриття через посткласичне праворозуміння.

В свою чергу посткласичне праворозумін-
ня будується на інтегративній юриспруденції, 
що характеризується плюральністю. Плюраль-
ність філософії права означає, що при дослі-

дженні об’єкта є не достатньо одного універ-
сального методу, адже лише всесторонність, 
поліфонічність здатна відкривати нові грані 
права. Будучи плюральною посткласична мето-
дологія включає в себе такі самостійні напрями 
досліджень, як: психологічна концепція, герме-
невтика, синергетика, феноменологія, філосо-
фія життя, інтуїтивізм, екзистенціалізм тощо. 
Кожен із цих підходів вклав вагомий внесок у 
розкритті особливостей правової ідентичності.

личным и социальным; внутренняя согласованность и стабильность; сложное личностное образова-
ние; главный механизм социального взаимодействия; социальное самоопределение; 2) синергетический 
подход рассматривает правовую идентичность через: описание открытости и эволюции, части и 
целого, случайности и детерминизма, хаоса и порядка; способ духовной самоорганизации индивида и 
общества; социокультурное наследования, способ адаптации, социализации; 3) согласно герменевти-
ческому подходу человек толкуя и интерпретируя тексты правовых норм формирует собственное 
правовое самоопределения, влияет на правовую идентичность; 4) феноменологический подход раскрыл 
правовую идентичность через взаимосвязь с правосознанием как: культурное образование; универсаль-
ную форму самосознания; результат способности человека конструировать собственную реальность; 
5) философия жизни объясняет правовую идентичность через человека, его ценностную ориентацию, 
цели и ценности правовой жизни; 6) согласно интуитивизма, правовая идентичность - это результат 
постижения своей роли в обществе через наблюдение без обоснования его с помощью доказательств; 
7) роль экзистенциального подхода при анализе правовой идентичности заключается в следующем: 
раскрывает правовую идентичность как свободу самовыражения личности и как индивидуальное ми-
ровосприятие; правовая идентичность - экзистенциальный выбор индивида; акцентирует внимание 
на проблеме человека и его места в мире; правовая идентичность - свобода самовыражения личности 
и индивидуальное восприятие.

Ключевые слова: правовая идентичность, правопонимание, постклассическое правопонимание, 
психологизм, герменевтика, синергетика, феноменология, философия жизни, интуитивизм, экзистен-
циализм.

Th e article investigates legal identity through the pluralism of post-classical philosophy of law. It is revealed 
that the achievements of post-classical approaches are as follows: 1) the psychological approach (including 
social psychology and psychoanalysis) allowed disclosing the legal identity as: emotional attachment to another; 
process of imitation of someone; likening yourself to another person; search for your place in life; the result of the 
subject capable of overcoming the contradictions between personal and social; internal consistency and stability; 
complex personality education; the main mechanism of social interaction; social self-determination; 2) synergistic 
approach considers legal identity through: description of openness and evolution, part and whole, randomness and 
determinism, chaos and order; the way of spiritual self-organization of an individual and society; socio-cultural 
inheritance, way of adaptation, socialization; 3) according to the hermeneutic approach, a person construing 
and interpreting the texts of legal norms forms its own legal self-determination, which has an eff ect on legal 
identity; 4) phenomenological approach disclosed legal identity through interconnection with legal awareness as: 
cultural education; universal form of self-awareness; the result of a person’s ability to construct its own reality; 5) 
the philosophy of life explains legal identity through the person, its value orientation, the purpose and values of 
legal life; 6) according to intuitionism, legal identity is the result of comprehension of one’s role in society through 
observation without substantiation of it by means of evidence; 7) an existential approach focuses on the problem 
of a human and his/her place in the world, and legal identity is considered as freedom of expression and individual 
perception.

Key words: legal identity, legal thinking, post-classical legal thinking, psychologism, hermeneutics, synergetics, 
phenomenology, philosophy of life, intuitionism, existentialism.
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Стан дослідження. Дотепер у філософії 
права не проводилося розкриття правової 
ідентичності через сукупність таких підхо-
дів, як: психологічна концепція, герменевтика, 
синергетика, феноменологія, філософія жит-
тя, інтуїтивізм, екзистенціалізм тощо. Однак, 
окремі вчені вивчали ідентичність у межах 
посткласичної філософії, зокрема: В.Л.  Абу-
шенко, Г.В. Барабащук, Д.Н. Бухаров, Е.И. Гане-
ева, М.О. Головина, А.В. Хамнева, А.С. Зайцева, 
М.В. Заковоротная, Н.Л. Иванова, Т.В. Канава-
ева, К.В. Коростелина, О.В. Лукьянов, Г.Б. Ма-
зилова, О.В. Парута, Н.І. Пилат, В.А. Самкова, 
Е.М. Сергейчик, А.Ю. Телухин, К.М. Шелупахі-
на та ін.

Метою статті є дослідження правової іден-
тичності через посткласичні підходи методоло-
гії права. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Основоположні особливості посткласичної 
філософії права визначаються усвідомленою 
відмовою від номоцентричної традиції кла-
сичного суспільствознавства та усвідомленням 
специфіки об’єкта і методології правознавства, 
що виробляє руйнування класичного міфу про 
існування якогось універсального наукового 
методу. [1, с. 58-59] Посткласична методологія є 
поліфонічна, плюралістична, оскільки базуєть-
ся не на основі якогось одного універсального 
методу, а шляхом концентрації сукупності ме-
тодів у певні парадигмальні основи осмислення 
права. [2, с. 13.] Тому, посткласична методоло-
гія передбачає «переоцінку фундаменталізму, 
визнання багатовимірного образу реальності, а 
також непереборну множинність описів і «то-
чок зору», відносини додатковості і взаємодії 
між ними. Подолання тотального панування 
однієї (будь-якої) доктрини - це, по суті, не 
тільки ідеологічна, але і методологічна вимога 
для філософії пізнання ХХІ ст.». [3, с. 53-54]

Плюралізм змінює колишні орієнтири ме-
тодології права: від проблеми істини та її авто-
ритету до проблеми цінності осмислення і ро-
зуміння. Втім, слід пам’ятати, що використання 
різних підходів, методів, і засобів, плюралізм 
не гарантує встановлення істини, а лише вста-
новлює її свободу. [4, с. 130, 133] Слід погоди-
тись з С.І. Максімовим, що «ми завжди бачимо 
не правову реальність взагалі, а яку-небудь із 

форм існування права або етапів його здій-
снення: ідею права, знакові форми, взаємодію 
між соціальними суб’єктами. Ця обставина 
обумовлює визнання методологічного плюра-
лізму в осмисленні права, однак не як еклек-
тичне нагромадження різних визначень права, 
а як виокремлення основних світоглядно-ме-
тодологічних підходів до його осмислення у їх 
субординації та додатковості». [5, с. 65]

Герменевтичні, феноменологічні, соціо-
культурні, синергетичні, психологічні та інші 
ірраціональні концепції правового мислення 
можуть бути об’єднані у посткласичну методо-
логію права, яка становить повноцінний аль-
тернативний напрям методології. [6, с. 87]

1) Розпочнемо з психологічних концеп-
цій розгляду ідентичності, зокрема з психосо-
ціального та психоаналітичного. Таке рішен-
ня є логічним, оскільки виникнення дискурсу 
ідентичності (у вузькому сенсі його розумін-
ня) зв’язується з традицією психоаналізу, де 
ідентифікація спочатку розуміється як процес 
наслідування чогось, а потім як процес пере-
живання суб’єктом тій чи іншій мірі злиття з 
об’єктом. Такій переінтерпретації сприяли ро-
боти А. Фрейд, А. Адлера, Е. Еріксон. [7, 15-16] 
Основоположник психоаналізу 3. Фрейд не 
вживає поняття ідентичність, але в його робо-
тах зустрічає поняття ідентифікації як «самої 
ранньої прояви емоційної прихильності до ін-
шої людини». [8, 102] Зокрема в З. Фрейда по-
няття “ідентифікація” було вперше використа-
но в психологічному контексті. Вчений розгля-
дає ідентифікацію як важливий механізм вза-
ємодії між індивідом та соціальною групою. В 
роботах З. Фрейда позначений потенціал іден-
тифікації як поняття, спільного для членів гру-
пи, що відкрило можливість для дослідження 
природи групи, основи її згуртованості. [9, 28]

У своїх роботах Е. Еріксон розглядає іден-
тичність як складне особистісне утворення, 
що має багаторівневу структуру, відповідно до 
трьох основних рівнів аналізу людської приро-
ди: індивідуальної, особистісної та соціальної. 
[10, 16] Е. Еріксон зумів поєднати психоаналі-
тичний та соціологічний підходи. У своїх дослі-
дженнях він розглядає соціальну ідентичність 
в межах групового рівня й визначає як вну-
трішній конструкт солідарності особистості із 
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соціальними нормами, цінностями, ідеалами. 
Соціальне самовизначення дає змогу індивіду 
поділяти світ на подібних і неподібних до себе, 
водночас суб’єктивне сприйняття соціальних 
ролей визначатиметься рівнем їх включеності 
до моделі розвитку, характерної для даної куль-
тури. [11, 15-16]

Вивчаючи феномен ідентичності, послідов-
никам Е. Еріксона в рамках психоаналітичного 
підходу також було цікаво вивчати структу-
ру ідентичності і використовувати теоретичні 
підстави для їх перевірки дослідним шляхом. 
Представники цього напрямку Дж. Марсіа, 
А. Ватерман, Д. Маттесон, Дж. Колеман загалом 
вважають, що формування ідентичності відбу-
вається протягом усього життя людини. [12, 87]

Отже, психоаналітичний підхід форму-
ють роботи З. Фрейда, Е. Фромма, Т. Адор-
но, Г. Маркузе, Е. Еріксона та ін. Даний підхід 
акцентує увагу на внутрішньоособистісних 
механізмах формування ідентичності, її мно-
жинності і адаптивних функціях. [13, 4-5] У 
психоаналізі ідентифікація розуміється як не-
свідоме ототожнення, уподібнення себе іншій 
особистості. Внаслідок несвідомого ототож-
нення особистості з’являється елемент насліду-
вання або стереопізація поведінки, мислення. 
[14, 17] Ідентифікація в психоаналізі виступає 
головним механізмом групоутворення та соці-
альної взаємодії і тому розглядається як базова 
особистісна потреба. [9, 29]

Психосоціальний підхід, який вплинув і 
на рішення теоретико-правових проблем, зо-
крема, при розробці теорії суб’єкта права як 
багатоаспектного правового явища зіграв іс-
тотну роль в розвитку теорії ідентичності. Пси-
хосоціальний підхід відноситься до суб’єкта як 
діяльнісної особистості, здатної ставити жит-
тєві цілі і досягати їх, долаючи протиріччя осо-
бистого і суспільного характеру. [15, 38] В кон-
тексті даного підходу, ідентичність є не тільки 
почуття тотожності самому собі, внутрішньої 
узгодженості і стабільності, а й пошук свого 
місця в житті. Проблема ідентичності в рамках 
психосоціального підходу стала предметом на-
укового аналізу і знайшла свій розвиток в на-
ступних важливих моментах: ідентичність роз-
глядається як важливий елемент в структурі 
особистості; ідентичність має свою структуру, 

об’єднуючи індивідуальні, особистісні та соці-
альні характеристики; головними компонен-
тами ідентичності є цілі, цінності; підкреслю-
ється динамічний характер ідентичності, пред-
ставлений в моделях розвитку ідентичності, 
різних рівнях; формування ідентичності - це 
серія взаємопов’язаних етапів, а не поодино-
кий акт; формування ідентичності здійснюєть-
ся в процесі усвідомлення і прийняття деяких 
даних про себе, а також самостійного рішення 
про те, яким бути; виділяються два аспекти 
ідентичності: особистий і соціальний, де осо-
бистісна ідентичність пов’язана з соціальними 
відносинами і частково заломлюється через 
них; ідентичність розглядається в контексті 
цінностей, цілей та інших змістотворних ком-
понентів особистості. [16, 25-26]

Отже, при соціально-психологічному та 
психоаналітичному, як видах психологічного 
підходу правова ідентифікація означає іміта-
цію, елемент наслідування, несвідоме ототож-
нення, стереотипізація поведінки і емоційне 
злиття, переживання суб’єктом тією чи іншою 
мірою тотожності з іншою особистістю чи со-
ціальною групою. Даний підхід акцентує свою 
увагу на механізмах формування правової 
ідентичності.

2) Синергетика - це комплексна наука, 
міждисциплінарний підхід, концепція світо-
бачення, парадигма, науковий напрям, теорія 
самоорганізації, методологія, самостійна дис-
ципліна тощо. Її необхідно розглядати як сис-
тему понять про нелінійні, самоорганізаційні, 
нерівноважні, хаотичні явища, закономірнос-
ті, закони, теорії, методи тощо. [17, с. 132-133] 
Синергетика акцентує на принципах побудови, 
організації, розвитку та самоускладнення сис-
тем і їхньої еволюції. Об’єктом дослідження 
синергетики є принципово нелінійні (такі, що 
за певних умов можуть привести систему до 
принципово нових станів, до виникнення но-
вих стійких структур), принципово нерівно-
важні (такі, що перебувають далеко від стану 
рівноваги) системи, процеси еволюції систем. 
[18]

Ідентифікація в контексті синергетичної па-
радигми - це процес розвитку системи, елемен-
тами якої виступають типи суб’єкт-об’єктних 
відносин і зв’язків, в тому числі соціальних і 
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особистісних зв’язків, форми комунікації, види 
діяльності, їх засоби і мотиви, ціннісно-цільові 
структури. При цьому необхідно враховувати, 
що в умовах сучасної цивілізації, відбувається 
прискорений розвиток всієї системи, самороз-
виток окремих її елементів, тобто прискорена 
зміна об’єктів ідентифікації з елементами не-
стійкості, різноманітності, нерівноваженості, 
нелінійності всієї системи. Синергетичний під-
хід дозволяє розглянути правову ідентифіка-
цію індивіда як процес самоорганізації склад-
ної системи ідентичностей і передбачає ви-
вчення можливостей перетворення і рівневих 
переходів з біологічного стану в специфічно 
людський, з психічного в духовне, з пасивно-
діяльнісного стану в активно-творче, з індиві-
дуального в соціальне та т.д. Синергетичний 
підхід дозволив в дослідженні правової іден-
тифікації визначити цей процес як розвинуту 
систему і розглянути суспільство, людину, пра-
во, правову культуру, як знакові підсистеми, 
пов’язані відносинами взаємної репрезентації, 
взаємовідображення і взаємовираження, що в 
свою чергу дає можливість виявити роль пра-
вової ідентифікації в процесах самоорганізації 
індивіда, суспільства і права. [14, 49-50]

Синергетика у праві має такі особливості: 
розглядає право як еволюційний процес; роз-
глядає правові явища як саморегулювальні 
процеси; забезпечує право новим методологіч-
ним інструментарієм; розкриває стабільність 
і динамізм правових явищ; формує новий тип 
праворозуміння – інтегративний; розширює 
межі сприйняття права, адже розглядає не 
лише правове буття, але й все, що поза ним; ви-
вчає нові принципи побудови правових явищ; 
дозволяє простежити розвиток правових явищ. 
[17, 229] Правова ідентифікація з позицій си-
нергетики є способом духовної самооргані-
зації індивіда і суспільства, як стохастичний, 
нелінійний процес соціального успадкування, 
тобто трансляції правових цінностей від по-
коління до покоління, обумовлений вибором 
об’єктів ідентифікації. При цьому зберігається 
можливість як справжнього правового успад-
кування, так і несправжнього, обумовленого 
об’єктами антикультури. В цілому правова 
ідентифікація представлена   як механізм і умова 
соціокультурного успадкування, з одного боку, 

і як спосіб адаптації, соціалізації та інкультура-
ції індивіда - з іншого. Правова ідентифікація є 
умова, що визначає вибір шляхів розвитку осо-
бистості і суспільства. [14, 48]

Використовуючи основні положення си-
нергетики для аналізу процесу формування 
ідентичності, К.В. Коростеліна визначила со-
ціальну ідентичність як систему, в якій пред-
ставлені:

-  стрижневі (базисні) ідентичності - є 
відносно стійкими і домінуючими, оскільки іс-
нують досить довго і змінюються лише за умо-
ви значних соціальних зрушень. Деякі базисні 
ідентичності зберігаються протягом усього 
життя людини; 

- локальні ідентичності - досить варіа-
тивні, і зміни в них відбуваються порівняно 
часто;

- короткочасні (ситуативні) ідентич-
ності - пов’язані з конкретними ситуаціями і 
залежать від них. Ситуативна соціальна іден-
тичність є «будівельним матеріалом» для ство-
рення локальних і базових ідентичностей, при 
цьому необхідно, щоб вона була прийнята і 
усвідомлена особистістю.[19, 71]

Застосовуючи синергетичний підхід при 
дослідженні правової ідентифікації можна ді-
йти до наступних висновків. Правова іденти-
фікація – це відкрита, нелінійна, складноорга-
нізована система, в якій містяться такі важливі 
елементи, як: право - як основний елемент сис-
теми; соціальні норми – як основні умови роз-
витку правової ідентифікації; індивід - як носій 
знань про право та соціальні норми, який не 
тільки володіє правовими знаннями, але вмін-
ням усвідомлювати, розуміти, інтерпретувати 
ці знання, застосовувати їх на практиці.

3) Герменевтика - це наука про інтер-
претацію тексту, де все, що є у світі може бути 
представлено як текст. Герменевтичне розумін-
ня права приводить до встановлення конкрет-
ної істини, яка є актуальною та відповідаючою 
потребам розуміючих суб’єктів. Герменевтична 
істина про право виникаючи лише у відносинах 
між носіями правосвідомості або у відносинах 
інтерпретатора і юридичного тексту, досяга-
ється шляхом її аргументації та комунікативної 
раціональності ведення правового дискурсу. 
[6, с. 91]
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Герменевтичний аналіз дозволяє подола-
ти спадщину класичної філософії і трактувати 
ідентифікацію як практику обґрунтування та 
самообгрунтування індивідуальності, конста-
тувати людину як «Я» в її відмінності від «тіла». 
[20, 454]

Завдяки герменевтичному методу через ви-
ражену зовні даність, в якості якої виступає 
ціннісно-смисловий зміст людини, стає мож-
ливим розпізнавання її внутрішньої ідентич-
ності. Розуміння, що лежить в основі методу 
герменевтики, безпосередньо пов’язане з роз-
гортанням можливостей, укладених в людсько-
му бутті. Застосування даної установки дозво-
ляє розглянути людську ідентичність як вираз 
ступеня розкриття даних можливостей. [21, 8] 
Герменевтичний метод використовується при 
сприйнятті того, що прояви правової ідентич-
ності формуються у попередньо сформульова-
ному тексті, – як незаперечний факт. Держава 
повинна визначати реальність існування, тво-
рення правової політики у сфері суб’єктивної 
ідентифікації. Своєю чергою, людина шляхом 
тлумачення та інтерпретації правових текстів 
формує власне відношення до правових норм, 
що безпосередньо впливає на її правову іден-
тичність. [22, 26]

Отже, герменевтичний підхід розглядає 
правову ідентичність як результат відтворення 
правових норм, як правове самовизначення, 
що орієнтоване на правові норми чи статуси, 
співвіднесення суб’єкта з правовою реальніс-
тю, відчуття себе її невід’ємною частиною. Таке 
розуміння правової ідентичності є передумо-
вою правової активності суб’єкта. 

Важливу роль у вивченні правової ідентич-
ності відіграють так звані ірраціональні напря-
ми у філософії права, згідно яких право є люд-
ським творіння, а тому не можливо його зро-
зуміти без людини, яка не є просто суб’єктом 
правопізнання з раціональним мисленням, а 
швидше людиною, яка прагне до гармоніза-
ції хаосу і пізнання незвіданого. Ірраціональ-
ні теорії пропонують будь-яке правопізнання 
розпочинати з антропологічного моменту та 
усвідомлення того, що людина не механізм і 
чинник, а істота, яка має розум і вільну волю. 
Саме процес правовиявлення, правореалізації 
здійснюється через свідомість людини, якій 

притаманні не лише атрибутивні ознаки раціо-
нальності, але й ірраціональності. [23, 32]

4) Серед даних підходів істотну роль в 
розвитку теорії ідентичності зіграла розробка 
концепції феноменології (М. Вебер, Е. Гусерль, 
Ю. Габермас, А. Шюц), яка пропонує підхід до 
дослідження правових явищ і людини на основі 
інтерсуб’єктивності, тобто спільності досвіду 
взаємодіючих суб’єктів і загальнозначущості 
його результатів, коли в досвіді взаємодії пізна-
ється не тільки пізнаване, але і той хто пізнає. 
[15, 37]

Феноменологія дозволила розглянути 
ідентичність як універсальну форму самоусві-
домлення людини, що набуває змістовності в 
просторі культурної спадковості, культурного 
творення та співіснування людських спільнот. 
[24, 63]

Феноменологічний метод, роблячи акцент 
на здатності людини конструювати власну со-
ціальну реальність, робить можливим вивчен-
ня суспільства з людини і через людину. Даний 
підхід, витягуючи з досвіду окремої людини 
універсальне значення, робить можливим по-
шук можливого загального сенсу існування 
суспільства. [22, 8] Згідно феноменологічного 
методу світ існує не як «річ в собі», а правова 
реальність констатована правовою свідомістю. 
Право будучи формальним виразником право-
вої поведінки проходить через призму правової 
ідентичності суб’єкта права, яка формує кінце-
вий результат його сприйняття чи несприйнят-
тя. Тому, дослідження свідомості окремої осо-
бистості, вплив зовнішніх чинників на її фор-
мування та взаємодію свідомості з механізмом 
правової ідентифікації є необхідним. [22, 26]

Скориставшись феноменологічним мето-
дом, можна зрозуміти, що ідентичність є інте-
гральна оцінка процесу саморозвитку людини, 
представлена    задоволенням потреби у вияв-
ленні людиною себе в світі (потреби в ідентич-
ності). В свою чергу різні види ідентичності, 
такі як соціальна, персональна, етнічна, куль-
турна, правова та ін., в своєму становленні є 
формулюваннями реалістичних цілей. [25, 107-
108]

Можна дійти висновку, що феноменологіч-
ний підхід при вивченні правової ідентичності 
необхідний для практичного вирішення най-
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важливіших проблем, в тому числі при роз-
критті:

1) процесів формування правової ідентич-
ності як ключового чинника у вирішенні про-
блем готовності до правової діяльності;

2) процесів формування правової ідентич-
ності через правове виховання як ключово-
го чинника вирішення проблем готовності до 
правової поведінки;

3) процесів формування правової ідентич-
ності як ключового чинника вирішення про-
блем правової відповідальності.

5) Наступний напрям, який здійснив також 
відбиток на вивченні правової ідентичності є 
філософія життя під якою слід розуміти будь-
яку концепцію, що розглядає питання сенсу, 
цінності життя, мети, особливо, коли вона не-
дооцінює чи ігнорує теоретичне знання, звер-
таючись до непідробної повноти безпосеред-
нього переживання, прагне зрозуміти життя з 
нього самого. [26, 209] Відправною точкою мис-
лення філософії життя є людина. Представни-
ки цього напряму здійснили спробу пояснити 
світ через людину, її екзистенційні особливості, 
ціннісну орієнтацію. [27, 51-52]

 Філософія життя розглядає правову іден-
тичність як результат внутрішньої активності 
суб’єкта, надаючи людині та її ірраціональним 
елементам пріоритету у формуванні правової 
ідентичності.

6) Правопізнання не можливе без інтуїції, а 
отже, і вивчення правової ідентичності залежить 
від наших знань про правовий інтуїтивізм. Про-
цес пізнання поряд з раціональними операціями 
і процедурами характеризується також і ірра-
ціональним, наприклад, інтуїцією як здатністю 
осягнення істини шляхом прямого її спостере-
ження і без обґрунтування за допомогою доказів. 
[28, 526] Якщо розуміти під інтуїцією здатність 
побачити те, що є, те, що буде, і те, що є зараз, 
в оригіналі, вловивши сенс цілісності життя, то 
такий підхід дозволяє формувати адекватне ро-
зуміння самоідентичності. [25, 140]

Отже, інтуїтивізм прагне окреслити право-
ву ідентичність як результат осягнення своєї 
ролі у суспільстві, без обґрунтування його за 
допомогою доказів.

7) Той філософсько-правовий напрям, де 
проблема людини є однією з пріоритетних, так 

чи інакше впливає на вивчення та досліджен-
ня правової ідентичності. Не винятком у цьо-
му плані стає екзистенціалізм, який за основу 
взяв свободу самовиразу особистості. Екзис-
тенціальна філософія відстоює точку зору осо-
бистісно пережитої дії, індивідуального світо-
сприйняття, адже особа - це творення себе і 
світу. Тільки в особистісному виразі людина 
здійснює вплив на соціальні обставини свого 
життя, творить їх, формує свою долю. [29, 245-
246; 249-250]

«У межах філософії екзистенціалізму, на 
тлі проголошеного принципу онтологічної від-
критості людського буття, акцентування твор-
чо-проективного виміру особистості відбувся 
зсув у теоретико-методологічному осмисленні 
феномену ідентичності від фіксації позаосо-
бистісного буття до вивчення людини як «кін-
цевої» істоти в багатстві власних ідентифіка-
цій. Процеси людської ідентифікації постали 
як сутнісний вимір людського буття». [24, 168]

Можна відзначити, що підставою екзис-
тенціальної інтерпретації ідентичності може 
бути судження про ідентичність як фундамент 
і норму екзистенціального вибору індивіда, 
критерій зосередження можливостей став-
лення до буття; самовизначення ідентичнос-
ті - процес повернення екзистенції до власної 
самобутності, її усвідомлення і дійсної реалі-
зації за допомогою затвердження можливості 
ставлення до буття. В рамках екзистенціальної 
інтерпретації ідентичність проявляється як 
безперервний, постійно поновлюваний вибір 
рішення про те, як для самого себе осмислити 
свій фундаментальний соціальний проект. [30, 
120-121]

Отже, екзистенціальний підхід при розгля-
ді правової ідентичності важливий тому, що не 
можливо її зрозуміти без людини, яка не є про-
сто суб’єктом правопізнання з раціональним 
мисленням, а швидше людиною, яка прагне до 
гармонізації хаосу і пізнання незвіданого, яка 
здійснює ідентифікацію через правосвідомість, 
якій притаманні не лише атрибутивні ознаки 
раціональності, але й ірраціональності.

Висновки. Підводимо підсумок при роз-
гляді посткласичних підходів у дослідженні 
правової ідентичності. Кожен із них вклав ва-
гомий внесок у розкритті особливостей право-
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вої ідентичності. Якщо узагальнити, то здобут-
ки даних підходів полягають у наступному:

1) Психологічний підхід (включає со-
ціальну психологію та психоаналіз) дозволив 
розкрити правову ідентичність як: емоційна 
прихильність до іншого; процес наслідування 
когось; уподібнення себе іншій особистості; 
пошук свого місця в житті; результат суб’єкта 
здатного долати протиріччя між особистим та 
соціальним; внутрішня узгодженість та ста-
більність; складне особистісне утворення; го-
ловний механізм соціальної взаємодії; соціаль-
не самовизначення;

2) Синергетичний підхід розглядає пра-
вову ідентичність через: опис відкритості та 
еволюції, частини і цілого, випадковості і де-
термінізму, хаосу і порядку; спосіб духовної 
самоорганізації індивіда і суспільства; соціо-
культурне успадкування, спосіб адаптації, соці-
алізації. Також даних підхід розкриває правову 
ідентичність як відкриту, нелінійну, складноор-
ганізовану систему, що є результатом еволюції 
суспільства та умовою, що визначає вибір шля-
хів розвитку особистості і суспільства. 

3)  Згідно герменевтичного підходу лю-
дина тлумачачи та інтерпретуючи тексти пра-
вових норм формує власне правове самовизна-
чення, що має вплив на правову ідентичність. 
Окрім того, геременевтичний підхід стверджує, 
що правова ідентичність це: обґрунтування та 
самообґрунтування індивідуальності; резуль-
тат відтворення правової норми; передумова 
правової активності суб’єкта.

4) Феноменологічний підхід розкрив 
правову ідентичність через взаємозв’язок з 
правосвідомістю як: культурне утворення; уні-
версальну форму самоусвідомлення; результат 
здатності людини конструювати власну реаль-
ність.

5) Філософія життя пояснює правову 
ідентичність через людину, її ціннісну орієн-
тацію, мету та цінності правового життя. Фі-
лософія життя акцентує на важливості ірра-
ціональних способів у формуванні правової 
ідентичності.

6) Згідно інтуїтивізму правова ідентич-
ність – це результат осягнення своєї ролі у 
суспільстві через спостереження без обґрунту-
вання його за допомогою доказів. Окрім того, 

важлива роль відводиться інтуїції при само-
ідентифікції.

7) Роль екзистенціального підходу при 
аналізі правової ідентичності полягає у такому: 
розкриває правову ідентичність як свободу са-
мовираження особистості та як індивідуальне 
світосприйняття; правова ідентичність – ек-
зистенційний вибір індивіда; акцентує увагу 
на проблемі людини та її місця у світі; правова 
ідентичність – свобода самовираження особис-
тості та індивідуальне сприйняття.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЕКСТРЕМІЗМУ

У статті проаналізовано організацію та функції правоохоронних органів у сфері протидії 
екстремізму. Доведено, що провідна роль у протидії екстремістській діяльності належить, передовсім 
Службі безпеки України та Національній поліції. Зазначений висновок підтверджується організаційно-
правовим статусом вказаних правоохоронних органів серед суб’єктів протидії екстремістській 
діяльності та правоохоронними функціями щодо реалізації такої протидії. Охарактеризова-
но Стратегію Національної безпеки України, яка визначає основні напрями державної політики 
національної безпеки України. Розкрито завдання, які ставляться перед Службою безпеки України, 
одним з яких виступає необхідність нейтралізації сепаратистських та екстремістських рухів і 
організацій. Проаналізовано компетенцію Національної поліції України, яка вживає заходів, спря-
мованих на оздоровлення криміногенної ситуації. Констатовано ключову роль прокуратури у сфері 
протидії екстремізму, яка полягає в підвищенні ефективності процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням та координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії правопорушенням 
екстремістського спрямування.

Ключові слова: правоохоронні органи, протидія екстремізму, Служба безпеки України, Національна 
поліція, суб’єкти протидії екстремістській діяльності, досудове розслідування, компетенція, прокура-
тура, Стратегія Національної безпеки України.

В статье проанализирована организация и функции правоохранительных органов в сфере про-
тиводействия экстремизму. Доказано, что ведущая роль в противодействии экстремистской дея-
тельности относится, прежде всего, Службе безопасности Украины и Национальной полиции. Ука-
занный вывод подтверждается организационно-правовым статусом указанных правоохранительных 
органов среди субъектов противодействия экстремистской деятельности и правоохранительными 
функциями по реализации такого противодействия. Охарактеризована Стратегия национальной 
безопасности Украины, которая определяет основные направления государственной политики на-
циональной безопасности Украины. Выяснено, что ответственное направление отведенное реформе 
Службы безопасности Украины, цель которой заключается в создании динамичной, укомплектован-
ной высокопрофессиональными специалистами, обеспеченной современными материальными и тех-
ническими средствами специальной службы, способной эффективно защищать государственный су-
веренитет, конституционный строй и территориальную целостность Украины. Раскрыты задачи, 
которые ставятся перед Службой безопасности Украины, одной из которых выступает необходи-
мость нейтрализации сепаратистских и экстремистских движений и организаций. Проанализиро-
вана компетенция Национальной полиции Украины, которая, располагая широкими полномочиями 
по противодействию экстремизму, принимает меры, направленные на оздоровление криминогенной 
ситуации. Основным условием указанных мероприятий является создание и обеспечение эффектив-
ной системы противодействия экстремизму, что позволяет поддерживать высокую готовность 
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к выявлению, предупреждению и пресечению фактов экстремизма, а также установления причин и 
условий совершения правонарушений экстремистской направленности, своевременному раскрытию 
и расследованию подобных правонарушений. Констатирована ключевая роль прокуратуры в сфере 
противодействия экстремизму, которая заключается в повышении эффективности процессуального 
руководства досудебным расследованием и координации деятельности правоохранительных органов в 
сфере противодействия правонарушениям экстремистской направленности.

Ключевые слова: правоохранительные органы, противодействие экстремизму, Служба безопасно-
сти Украины, Национальная полиция, субъекты противодействия экстремистской деятельности, 
досудебное расследование, компетенция, прокуратура, Стратегия национальной безопасности Укра-
ины.

Th e article analyzes the organization and functions of law enforcement agencies in the fi eld of counteraction to 
extremism. It is proved that the leading role in counteracting extremist activity belongs, fi rst of all, to the Security 
Service of Ukraine and the National Police. Th e above conclusion is confi rmed by the organizational and legal 
status of the indicated law enforcement bodies among the subjects of counteraction to extremist activity and law 
enforcement functions in relation to the implementation of such counteraction. Th e Strategy of National Security 
of Ukraine, which defi nes the main directions of the state policy of national security of Ukraine, is described. Th e 
tasks addressed to the Security Service of Ukraine are solved, one of which is the need to neutralize separatist and 
extremist movements and organizations. Th e competence of the National Police of Ukraine, which takes measures 
aimed at the improvement of the criminal situation, is analyzed. Th e key role of the Offi  ce of Public Prosecutor 
in the fi eld of counteraction to extremism was established, which is to increase the eff ectiveness of procedural 
guidance for pre-trial investigation and coordination of law enforcement agencies in the fi eld of counteraction to 
extremist off enses.

Keywords: law enforcement agencies, counteraction to extremism, Security Service of Ukraine, National 
Police, subjects of counteraction to extremist activity, pre-trial investigation, competence, prosecutor’s offi  ce, 
National Security Strategy of Ukraine.

Актуальність теми дослідження. Екс-
тремізм є однією з найбільш складних соці-
ально-політичних проблем, яка обумовлена 
найширшим спектром екстремістських про-
явів - від збудження громадянської ненави-
сті або ворожнечі до функціонування чис-
ленних незаконних збройних формувань, що 
ставлять перед собою мету щодо зміни кон-
ституційного ладу і порушення територіаль-
ної цілісності.

У якості прямої загрози конституційному 
ладу, екстремізм за досить короткий термін пе-
ретворився в одну з головних проблем сучас-
ної України.

На теперішній час оперативна обстановка 
щодо протидії екстремізму має тенденції до 
ускладнення: зростає кількість і чисельність 
радикальних угруповань, які проповідують 
ідеологію релігійної, національної, расової не-
терпимості. Саме тому держава повинна про-
тидіяти екстремізму, забезпечуючи належну 
охорону правопорядку, без чого неможливо 
забезпечити безпеку і благополуччя українців.

Серед суб’єктів протидії екстремістській 
діяльності правоохоронні органи, поряд із ор-
ганами виконавчої влади та органами місцево-
го самоврядування, посідають чільне місце. У 
той же час, потребують розв’язання питання, 
повязані із визначенням організації та функ-
цій правоохоронних органів у сфері протидії 
екстремізму. 
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А.И. Долгової, Ю.Б. Ірхи, М. Капіноса, Дж. Кі-
пера, М. Косюти, М.А. Кочубея, С.Я. Лихової, 
М.Л. Мельника, Т.І. Нагаєвої, Д.Є. Некрасова, 
В.С.  Овчинського, О.В.  Одерія, А.Х.  Омаєва, 
Б.М. Петренка, В. Півненка, М.І. Хавронюка.

Разом з тим мусимо констатувати, що в 
роботах указаних авторів питання щодо ор-
ганізації та функцій правоохоронних органів 
у сфері протидії екстремізму розглядались 
фрагментарно, без урахування комплексного 
адміністративно-правового підходу до вирі-
шення окресленої проблематики.
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Мета дослідження полягає в тому, щоб на 
основі чинного адміністративного, конститу-
ційного та інших суміжних галузей законодав-
ства, проаналізувати організацію та функції 
правоохоронних органів у сфері протидії екс-
тремізму.

Виклад основних положень. Не зважаючи 
на активну дискусію серед наукового загалу 
з приводу змістовного наповнення дефініції 
«правоохоронні органи», її зміст у повному об-
сязі так і не було розкрито.

Дефініція «правоохоронні органи» ви-
ступає в якості найбільш уживаного терміну 
науки публічного управління. Поряд з цим, її 
змістовне наповнення має дискусійний харак-
тер, зважаючи на відсутність законодавчого 
визначення категорії «правоохоронні органи». 
Поряд з цим, вживання зазначеної правової 
категорії у законодавстві України – явище до-
волі розповсюджене. Наприклад, у Криміналь-
ному кодексі України термін «правоохоронні 
органи» використовується у статтях 22, 57, 
258, 258-3, 289, 342, 343, 345, 347, 348, 349, 365 
[1]. У ряді статей КК України введення цього 
терміну обумовлено прагненням підкреслити 
особливий правовий статус працівників пра-
воохоронних органів та необхідністю їхнього 
захисту, підкреслюючи тим самим їхню сус-
пільно корисну діяльність.

Закон України «Про державний захист 
працівників суду і правоохоронних органів» 
також використовує категорію «правоохорон-
ні органи», причому законодавцем у статті 2 
коментованого законодавчого акту зроблено 
спробу визначити перелік таких органів, до 
числа яких віднесено органи прокуратури, На-
ціональної поліції, Служби безпеки України, 
Військової служби правопорядку у Збройних 
Силах України, Національне антикорупційне 
бюро України, органи охорони державного 
кордону, органи доходів і зборів, органи і уста-
нови виконання покарань, слідчі ізолятори, 
органи державного фінансового контролю, 
рибоохорони, державної лісової охорони, інші 
органи, які здійснюють правозастосовні або 
правоохоронні функції [2].

Попри намагання законодавця внести яс-
ність до розуміння коментованого правово-
го явища, шляхом визначення суб’єктів, які 

включені до складу правоохоронних органів, 
все ж таки термінологічна конструкція «інші 
органи, які здійснюють правозастосовні або 
правоохоронні функції» вносить певну розми-
тість до змісту статті 2 коментованого Закону 
та позбавляє її однозначності та конкретики, в 
частині тлумачення правової категорії «право-
охоронні органи».

Цілком очевидно, що за такого розуміння 
правоохоронних органів, до числа суб’єктів 
протидії екстремізму, які входять до їх струк-
тури, можна з упевненістю віднести й органи 
виконавчої влади та органи місцевого само-
врядування, оскільки діяльність останніх пря-
мо пов’язана із правозастосовною функцією. 
Більше того, в Україні немає жодного держав-
ного (і не тільки державного) органу, який би у 
своїй діяльності не застосовував правові нор-
ми.

На переконання А. І. Берлача, механічне 
включення таких різних за своїми завдання-
ми, функціями та повноваженнями органів не 
розв’язує зазначену проблему, більше того - 
створює умови для різного тлумачення право-
вих норм, що особливо загострює ситуацію в 
правозастосовній сфері. Варто наголосити, що 
наведений законодавцем перелік правоохо-
ронних органів не є вичерпним, що не харак-
теризує вказаний нормативно-правовий акт 
як ефективний засіб правового регулювання 
правоохоронної діяльності [3, с. 10-11].

Стосовно питання про визначення понят-
тя «правоохоронні органи», то воно було й на 
сьогодні є дискусійним. Немає однозначності в 
його розумінні не лише в теоретиків, а й серед 
практиків - працівників правоохоронних ор-
ганів. Відсутнє й конституційне закріплення 
цього поняття та системи правоохоронних ор-
ганів. У чинній Конституції України поняття 
«правоохоронні органи» згадується лише од-
ного разу, у ч. 3 ст. 17, де спеціальне завдання 
стосовно забезпечення державної безпеки й 
захисту державного кордону покладається на 
відповідні військові формування та правоохо-
ронні органи держави, організація й порядок 
яких визначені законом [4]. 

На сьогодні в правовій літературі існує 
декілька точок зору щодо розуміння поняття 
«правоохоронний орган».
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Наприклад, О. Бандурка та С. Лихова про-
понують розуміти правоохоронні органи у 
якості системи органів, які уповноважені здій-
снювати нагляд і контроль за точним та неу-
хильним додержанням законів усіма громадя-
нами, посадовими особами, підприємствами, 
установами й організаціями, забезпечувати 
правопорядок, застосовувати засоби держав-
ного примусу до правопорушників, стверджу-
ючи, при цьому, що правоохоронними органа-
ми є всі державні органи, певною мірою наді-
лені правоохоронними функціями, а також, 
що до цієї системи входять не тільки державні 
органи, а й громадські організації (наприклад 
профспілки, державні інспекції) [5, с. 76].

Дещо інше тлумачення досліджуваної пра-
вової категорії міститься у наукових роботах 
М. В. Косюти, М. І. Мельника, М. І. Хавронюка, 
які під правоохоронними органами розуміють 
виключно державні інституції. Однак і в них 
немає єдності поглядів: одні науковці пропо-
нують розуміти під правоохоронними орга-
нами всі державні органи, наділені певними 
повноваженнями в галузі контролю за додер-
жанням законності й правопорядку (широке 
визначення), а також боротьби зі злочинністю 
та яким для цього надано повноваження засто-
совувати передбачені законом заходи примусу 
й перевиховання правопорушників (суд, ор-
гани прокуратури, внутрішніх справ, безпеки 
(вузьке визначення)) [6, с. 31-32]. 

У той же час, заслуговує на підтримку на-
укова позиція, закріплена у рішенні Конститу-
ційного суду України, зміст якої полягає у ви-
окремленні судових органів із загальної систе-
ми правоохоронних органів. Цілком очевидно, 
що ця позиція заслуговує на підтримку, тому 
що, по-перше, згідно зі ст. 2 вказаного вище За-
кону, судді не є працівниками правоохоронних 
органів; по-друге, аналогічна позиція вислов-
лена й у постанові Пленуму Верховного Суду 
України (№ 8 від 26 червня 1992 р. (зі змінами 
від 3 грудня 1997 р.) «Про застосування суда-
ми законодавства, що передбачає відповідаль-
ність за посягання на життя, здоров’я, гідність 
та власність суддів і працівників правоохорон-
них органів») [7].

Більш вузьке тлумачення системи правоо-
хоронних органів, діяльність яких обмежують-

ся виключно правоохоронною функцією, ви-
словлюють Я.  Кондратьєв та В.  Ковальський. 
Вчені відносять до правоохоронних органів 
лише органи прокуратури, досудового слід-
ства й дізнання, котрі безпосередньо діють у 
межах кримінального судочинства засобами, 
установленими кримінально-процесуальним 
законодавством України, ведуть боротьбу зі 
злочинністю, а всі інші державні органи, які 
охороняють право, діють у межах адміністра-
тивної, дисциплінарної, цивільно-правової 
відповідальності, за межами кримінального 
судочинства відносять до правозахисних ор-
ганів [8, с. 6-8]. Подібну позицію займають й 
інші науковці, котрі до правоохоронних орга-
нів, крім суду, прокуратури, органів досудово-
го слідства, Служби безпеки, МВС, відносять 
ще й адвокатуру, органи нотаріату та Уповно-
важеного Верховної Ради з прав людини.

Дискусійність зазначеного твердження 
проявляється у науковій позиції В.  Півненка, 
який називає спробу змістовного розширення 
дефініції «правоохоронний орган» за рахунок 
віднесення правозастосовної, контрольної 
й деяких інших видів державної діяльності, 
пов’язаної зі зміцненням правового режиму в 
країні, до правоохоронної безперспективною, 
оскільки це - різні види діяльності державних 
органів, а терміни, якими вони позначаються, 
не є синонімами та мають неоднакове лексич-
не значення. Він також зазначає, що не менш 
вразливою є й точка зору щодо обмеження 
правоохоронної діяльності колом державних 
органів, які ведуть боротьбу з порушеннями 
законів, що тягнуть юридичну відповідаль-
ність у сфері публічного права (злочинами та 
правопорушеннями адміністративного харак-
теру, уключаючи так звані фінансові й адмі-
ністративно-господарські санкції) або ведуть 
боротьбу зі злочинністю засобами криміналь-
но-процесуального характеру [9, с. 41].

Стратегія Національної безпеки України, 
затверджена указом Президента України від 
26 травня 2015 року № 287/2015, у розділі 4 
визначає основні напрями державної політи-
ки національної безпеки України, серед яких 
відповідальний напрямок відведений реформі 
Служби безпеки України, мета якої, згідно вка-
заного документу, полягає у створенні дина-
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мічної, укомплектованої високопрофесійними 
фахівцями, забезпеченої сучасними матеріаль-
ними і технічними засобами спеціальної служ-
би, здатної ефективно захищати державний су-
веренітет, конституційний лад і територіальну 
цілісність України [12].

Законодавець розкриває зазначену мету у 
завданнях, які ставляться перед Службою без-
пеки України, одним з яких виступає необхід-
ність нейтралізації сепаратистських та екстре-
містських рухів і організацій.

Стаття 2 Закону України «Про Службу без-
пеки України» визначає перелік завдань цього 
правоохоронного органу, до яких, серед ін-
шого, відноситься попередження, виявлен-
ня, припинення та розкриття злочинів проти 
миру і безпеки людства, тероризму, корупції 
та організованої злочинної діяльності у сфері 
управління і економіки та інших протиправ-
них дій, які безпосередньо створюють загрозу 
життєво важливим інтересам України [13].

Поряд з цим, стаття 4 Закону України «Про 
боротьбу з тероризмом» закріплює за Анти-
терористичним центром при Службі безпеки 
України координаційну функцію в частині ор-
ганізації діяльності суб’єктів, які залучаються 
до боротьби з тероризмом [10].

Координаційна роль Антитерористично-
го центру при СБУ щодо діяльності суб’єктів 
боротьби з тероризмом розкривається також у 
пункті 1 Положення про Антитерористичний 
центр та його координаційні групи при регіо-
нальних органах Служби безпеки України, за-
твердженому указом Президента України від 
14 квітня 1999 року № 379/99 [11]. 

Також координаційну роль Служби безпе-
ки України щодо реалізації прав підрозділів, 
які проводять оперативно-розшукову діяль-
ність з метою боротьби з тероризмом, визна-
чено в статті 8 Закону України «Про оператив-
но-розшукову діяльність» [14].

Таким чином, можемо констатувати про-
відну роль Служби безпеки України у проти-
дії екстремістській діяльності, яка виступає в 
якості потужного чинника дестабілізації пу-
блічного порядку та державної безпеки в кра-
їні.

Національна поліція, маючи в своєму роз-
порядженні найширші серед інших правоохо-

ронних органів можливості щодо протидії екс-
тремістським проявам, вживає заходів, спря-
мованих на оздоровлення криміногенної си-
туації. Основною умовою зазначених заходів є 
створення і забезпечення ефективної системи 
протидії екстремізму, що дозволяє підтриму-
вати високу готовність до виявлення, поперед-
ження та припинення фактів екстремізму, а 
також встановлення причин і умов вчинення 
правопорушень екстремістської спрямованос-
ті, своєчасному розкриттю і розслідуванню по-
дібних правопорушень.

У той же час, аналіз Закону України «Про 
Національну поліцію» дозволяє зробити ви-
сновок про те, що механізм реалізації повно-
важень поліції щодо протидії екстремістській 
діяльності й досі не визначений. Причиною 
такої прогалини у коментованому Законі вва-
жаємо відсутність спеціального законодавчого 
акту у сфері протидії екстремізму.

Висновки. Уявляється, що серед правоохо-
ронних органів з протидії екстремістській ді-
яльності, провідна роль у цьому напрямку на-
лежить, передовсім, Службі безпеки України 
та Національній поліції, що підтверджується 
специфікою їх повноважень у сфері протидії 
екстремізму та правоохоронними функціями 
щодо реалізації такої протидії.

Правоохоронна функція спрямована на 
підтримку правопорядку, але правопорядку в 
широкому сенсі, як загального правового ре-
жиму, встановленого національним правом. 
Тобто, правоохоронна функція забезпечує дію 
норм цивільного, фінансового, інформаційно-
го, адміністративного та інших галузей права.

У той же час, слід констатувати ключову 
роль прокуратури у сфері протидії екстреміз-
му, яка полягає в підвищенні ефективності 
процесуального керівництва досудовим роз-
слідуванням та координації діяльності право-
охоронних органів у сфері протидії правопо-
рушенням екстремістського спрямування.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗМІСТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА 
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Стаття присвячена дослідженню сутності та особливості інституту представницт-
ва, правового статусу представника в адміністративному судочинстві в контексті судової 
реформи та реалізації Угоди про асоціацію України та Європейського Союзу. У зв’язку з цим 
визначено та проаналізовано етапи розвитку та становлення інституту представництва в 
адміністративному судочинстві. Уточнено сутність представництва в адміністративному 
судочинстві, як правовідносин, коли певна особа в межах визначених договором або законом по-
вноважень вчиняє процесуальні дії в адміністративному процесі, спрямовані на захист закон-
них прав, свобод та інтересів іншої особи, яку представляє, у сфері публічно-правових відносин.

Ключові слова: представництво, адміністративне судочинство, принципи представницт-
ва, публічно-правові відносини.

Статья посвящена исследованию сущности и особенности института представитель-
ства, правового статуса представителя в административном судопроизводстве в контек-
сте судебной реформы и реализации Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза. 
В связи с этим определены и проанализированы этапы развития и становления института 
представительства в административном судопроизводстве. Уточнена сущность представи-
тельства в административном судопроизводстве, как правоотношений, когда определенное 
лицо в пределах определенных договором или законом полномочий совершает процессуальные 
действия в административном процессе, направленные на защиту законных прав, свобод и 
интересов другого лица, которое представляет, в сфере публично-правовых отношений.

Ключевые слова: представительство, административное судопроизводство, принципы 
представительства, публично-правовые отношения.

The article is devoted to the study of the essence and peculiarities of the institution of representation, 
the legal status of a representative in administrative legal proceedings in the context of judicial reform 
and the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the European Union. In this 
regard, the stages of development and establishment of the representative office in the administrative 
legal process are identified and analyzed. The essence of representation in administrative legal 
proceedings is clarified, as legal relations, when a certain person within the limits of the powers specified 
by the agreement or law performs procedural actions in the administrative process aimed at protecting 
the legitimate rights, freedoms and interests of another person represented in the field of public-legal 
relations.

Key words: representation, administrative justice, principles of representation, public-legal relations.
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Постановка проблеми. Завданням адмі-
ністративного судочинства України є захист 
прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав 
та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-
правових відносин від порушень з боку орга-
нів державної влади, органів місцевого само-
врядування, їх посадових і службових осіб, 
інших суб’єктів при здійсненні ними владних 
управлінських функцій на основі законодав-
ства, в тому числі на виконання делегованих 
повноважень шляхом справедливого, неупе-
редженого та своєчасного розгляду адміні-
стративних справ.

Водночас, наявність урегульованого адмі-
ністративного судочинства є однією з ознак 
демократичного суспільства. З метою захисту 
законних інтересів, прав і свобод населення 
державою нині створено різноманітні способи 
та механізми, одним із найбільш дієвих серед 
яких є захист у суді. Проте навіть у такому ви-
падку, частіш за все, люди потребують квалі-
фікованої допомоги, оскільки не володіють до-
статніми знаннями або не в змозі самостійно 
звернутися до суду. Саме тому на законодавчо-
му рівні передбачено можливість представлен-
ня законних інтересів через представників.

Аналіз дослідження проблеми. Необхід-
но зазначити, що різноматні аспекти функ-
ціонування адміністративної юстиції доволі 
активно розглядаються багатьма вченими. 
Так, зокрема, особливості правового статусу 
органів та осіб, які наділені правом представ-
ництва прав, свобод та інтересів громадян в 
адміністративному судочинстві стали предме-
том наукового пошуку таких дослідників, як: 
О.М.  Бандурка, Л.Р. Грицаєнко, Ю.М. Гроше-
вий, Л.М. Давиденко, В.В. Долежан, П.М. Кар-
кач, М.В. Косюта, М.Й. Курочка, І.Є. Марочкін, 
О.Р.  Михайленко, М.І. Мичко, Є.М. Попович, 
Н.О. Рибалка, М.В.  Руденко, В.В. Сухонос, 
В.Я.  Тацій, Ю.М.  Тодика, Ю.С. Шемшученко, 
П.В. Шумський, М.К. Якимчук та ін. 

Мета статті полягає у з’ясуванні змісту та 
суті інституту представництва в адміністра-
тивному судочинстві.

Виклад основного матеріалу. Вищою юри-
дичною гарантією прав і свобод людини і гро-
мадянина є їх судовий захист (ст. 55 Консти-
туції України) [1]. Такий захист здійснюється в 

межах конституційного, цивільного, господар-
ського, кримінального й адміністративного су-
дочинства. Реалізація судового захисту нероз-
дільно пов’язана з одним з основних конститу-
ційних прав людини і громадянина в Україні, 
а саме з правом на отримання правової допо-
моги (ч. 1 ст. 59 Конституції) [1].

Для з’ясування суті поняття представ-
ництва варто більш детально зупинитися на 
визначенні поняття представництва в адміні-
стративному процесі. Так, у КАС України ви-
значено, що «сторона, третя особа в адміні-
стративній справі, а також особа, якій законом 
надано право звертатися до суду в інтересах ін-
шої особи, може брати участь у судовому про-
цесі особисто (самопредставництво) та (або) 
через представника (ч. 1 ст. 55 КАС України). 
[2]. Отже, представник набуває права звернен-
ня до адміністративного суду, реалізуючи його 
від імені особи, законні права та інтереси якої 
він представляє в адміністративному судово-
му процесі. При цьому участь представника у 
судовій справі не обмежує особу, яку він пред-
ставляє, у праві особисто брати участь у про-
цесі (ч. 2 ст. 55 КАС України) [2].

Не слід також забувати, що представники 
органів та інші, визначені законодавчо, особи 
також можуть бути законними представни-
ками (наприклад, прокурор). Так, за Законом 
«Про прокуратуру» від 14.10.2014 р., який на-
брав чинності 15.07.2015 р., визначено повно-
важення прокуратури щодо представництва 
інтересів громадян в суді. Зокрема, Законом 
визначено коло громадян, яких може пред-
ставляти в судовому процесі прокурор, а саме: 
неповнолітні, недієздатні чи з обмеженою діє-
здатністю особи (ч. 2 ст. 23) [3]. Проте, проку-
рор має право на представництво лише в тому 
випадку, коли законні органи чи представни-
ки здійснюють неналежний захист чи взагалі 
не здійснюють захист прав та свобод вказаних 
осіб. Проте, цією ж статтею Закону «Про про-
куратуру» також передбачено можливість ви-
ключення представництва державою в окре-
мих випадках (ч. 3 ст. 23) [3].

Нині існує два підходи до визначення ад-
міністративного представництва: 1) це право-
відносини, в результаті яких одна особа, пред-
ставляючи іншу в межах своїх повноважень, 
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здійснює процесуальні дії [4, с. 282]; 2) вчинен-
ня процесуальних дій, вчинених особою, на-
діленою певними повноваженнями, від імені 
іншої особи та в її інтересах [5, с. 314]. Тобто 
в першому випадку представництво розгляда-
ється за допомогою правовідносин, в другому 
– процесуальної діяльності самого представ-
ника.

Розглядаючи представництво в адміністра-
тивному процесі як систему процесуальних 
дій, слід зазначити, що представник виступає 
активним учасником судового процесу, а його 
діяльність спрямовується на одержання най-
кращого правового результату для довірителя. 
Результатом дій представника можуть бути 
зміна чи припинення, а також виникнення та 
реалізація процесуальних прав й обов’язків 
особи, яку представляє [6, с. 113]. Проте, такий 
підхід має низку недоліків. Зокрема, дозволяє 
розглядати лише зовнішні явища та врегульо-
вані нормативно відносини, нехтуючи суттю 
представництва та його місцем в правовій сис-
темі. Також такий підхід не дозволяє врахувати 
зміст самих правовідносин, які відбуваються 
між представником та особою, які він пред-
ставляє, чи між представником та судом. Ін-
ший підхід дозволяє розглядати правозаступ-
ництво як наявність відносин між представ-
ником й особою та між представником і судом 
[7, с. 4], проте, не враховує, що окрім процесу-
альних правовідносин, де суд є обов’язковим 
елементом, є й інші, а отже, не є вичерпним. 
Таким чином, вважаємо, що представництво в 
адміністративному процесі слід визначати як 
сукупність трьох елементів, об’єднаних в один 
інститут: дій, норм та правовідносин.

Отже, представництво в адміністративно-
му процесі має свої відмінності від інших ви-
дів, проте дискусії навколо поняття представ-
ництва продовжуються і нині. Суттєві відмін-
ності можна визначити за характером, змістом 
правовідносин та вимог до осіб, які можуть 
представляти інтереси в адміністративному 
суді.

Аналізуючи договірне представництво в 
адміністративному процесі, можна виділити 
три підвиди:

1) безпосередньо адвокатське представни-
цтво;

2) представництво прав й інтересів юри-
дичних осіб працівниками;

3) представництво в адміністративному 
процесі іншими особами, які були допущені 
судом з метою представництва.

У будь-якому описаному вище випадку, за 
законодавством представник має право від-
мовитися від виконання повноважень, про що 
має повідомити суд та довірителя.

Права, свободи та інтереси малолітніх та 
неповнолітніх осіб, які не досягли віку, з яко-
го настає адміністративна процесуальна діє-
здатність, а також недієздатних фізичних осіб 
захищають у суді їхні законні представники 
– батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші осо-
би, визначені законом (ч. 1 ст. 56 КАС Украї-
ни). [2].

Важливе місце в інституті представництва 
посідають принципи діяльності, тобто головні 
засади щодо організації та діяльності пред-
ставників. Принципи слугують для ефектив-
ного й раціонального застосування правових 
норм та регулювання адміністративного-пра-
вових відносин у суспільстві. Принцип (лат. 
– початок, основа) – вихідне положення теорії, 
науки чи вчення, світогляду, політичної точ-
ки зору тощо; внутрішнє переконання особи, 
яке призводить до певного відношення осо-
би до дійсності, норм поведінки та діяльнос-
ті; головна ознака, особливість влаштування 
будь-якого механізму, устрою [8, с. 221]. Дея-
кі правники визначають «принцип» як ідею, 
внутрішній логічний закон існування об’єкта, 
що перебуває у тісному взаємозв’язку з «за-
кономірністю» та «суттю». У більш широкому 
розумінні принцип розглядають як вихідний 
пункт, початок будь-чого, становлення того чи 
іншого виду діяльності [9].

Принципи судочинства в адміністративно-
му процесі, на основі яких діють й принципи 
представництва в адміністративному процесі, 
встановлені Конвенцією про захист прав лю-
дини і основоположних свобод, міжнародни-
ми договорами та нормативними актами, Кон-
ституцією України. Так, Конституцією України 
закріплено право на свободу та особисту недо-
торканність (ст. 29), на правову допомогу (ст. 
59), повагу честі й гідності (ст. 28), презумпцію 
невинуватості (ст. 62) [1]. Європейською Кон-
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венцією про захист прав людини і основних 
свобод встановлено право на отримання об-
винуваченим можливості щодо підготовки 
захисту. Також зазначено, що звинувачений 
може здійснювати представництво самостійно 
чи через обраного ним захисника, або отри-
мати призначеного безкоштовного захисника 
[10]. В Міжнародному пакті про громадянські 
та політичні права також зазначені принципи 
правового захисту прав та законних інтересів 
людини [11].

Дослідники представництва визначають 
такі принципи діяльності адвокатів: незалеж-
ність адвоката під час виконання ним профе-
сійних функцій; законність діяльності пред-
ставника; оплата праці адвоката; дисциплінар-
не провадження в адвокатурі тощо [12, с. 46-
66]. В свою чергу, Т. В. Омельченко пропонує 
дещо спірний підхід до визначення принципу: 
незалежність, законність, інтереси клієнта є 
вирішальними; неможливість представництва 
двох чи більше клієнтів, у справах яких є су-
перечливість інтересів; конфіденційність, ком-
петентність, повага до професії представника і 
т. ін. [13, с. 51-52].

Попри орієнтованість на інтереси клієнта, 
представник має пам’ятати, що його дії та по-
ради не повинні бути направлені на вчинення 
чи полегшення вчинення правопорушення 
безпосередньо своїм клієнтом чи іншою осо-
бою. Представник, зокрема адвокат, для захис-
ту інтересів та прав свого клієнта не може при-
ймати доручення від нього, якщо вони супе-
речать законодавству, не може використовува-
ти засоби, які суперечать чинному законодав-
ству. Таким чином, будь-яка діяльність пред-
ставника повинна регламентуватися чинними 
законодавчими актами, засобами чи прийома-
ми, в чому і виражається принцип верховен-
ства права для представників в адміністратив-
ному судовому процесі. Даний принцип тісно 
пов’язаний з наступним принципом діяльнос-
ті представника – законності.

Найбільш універсальним та всеосяжним 
правовим принципом представництва є прин-
цип законності. Законність – багатогранне со-
ціальне явище, для якого виділимо характерні 
риси: загальність вимог; здійснення функцій, 
повноважень та завдань на основі закону; не-

відворотність відповідальності за порушення 
законів тощо. Для адвокатури принцип закон-
ності починає свою дію із започаткування спів-
товариства, ним же регламентується членство 
в ньому, на основі закону відбувається реалі-
зація прав й обов’язків кожного представника. 
Даний принцип відображено в Законі України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 
маючи в основі положення Конституції Укра-
їни.

Принцип законності будь-якого представ-
ника в адміністративному судовому процесі 
полягає в допомозі клієнту шляхом викорис-
тання законних засобів та способів, дотриман-
ні та відстоюванні прав та свобод людини, які 
закріплені на законодавчому рівні України та 
міжнародними правовими актами, ратифіко-
ваними Україною, що вже зазначалося раніше. 
Під законними способами захисту розуміють 
засоби, які свідчать на користь сторони, спрос-
товують його обвинувачення або сприяють 
пом’якшенню відповідальності, застосовані 
згідно чинного законодавства [14].

Результатом дій представника можуть бути 
зміна чи припинення, а також виникнення та 
реалізація процесуальних прав й обов’язків 
особи, яку представляє [15, с. 56].

Висновки. Отже, можемо констатувати, 
що представництву в адміністративному судо-
чинстві характерні такі ознаки:

- представник наділений повноваженнями, 
які здійснюються в інтересах особи, яку він 
представляє, в адміністративному суді. При 
цьому представник виступає від імені довіри-
теля;

- в результаті адміністративного процесу 
представник не отримує особистих благ, тобто 
всі правові наслідки розповсюджуються ви-
ключно на особу, яку він представляє в адмі-
ністративному суді. Правові наслідки для осо-
би, яку представляють, виникають в результаті 
законних процесуальних дій представника в 
межах його компетенції;

- представник наділяється повноваження-
ми та правами для представництва в адміні-
стративному судовому процесі на основі зако-
ну або оформленого в установленому порядку 
договору;
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- повноваження представника мають бути 
зазначені в договорі або визначатися законом;

- участь в адміністративному судовому 
процесі представника не позбавляє особу, яку 
він представляє, від можливості брати участь у 
процесі (особа може відстоювати свої права та 
інтереси поряд із представником).
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Стаття присвячена дослідженню питань профілактики правопорушень у сфері економіки, 
які створюють реальну загрозу ринковим відносинам в Україні. Вказано, що чинна норматив-
на база і правозастосовна практика у сфері запобігання правопорушень у сфері економіки 
постійно оновлюються і потребують теоретичного осмислення з огляду на те, що: по-перше, 
у доктрині адміністративного права не склалося цілісного уявлення про механізм запобігання 
правопорушень у специфічній сфері суспільних відносин – економічній діяльності в умовах 
трансформаційних процесів сучасного суспільства; по-друге, тривалий час уявлення про зна-
чення і зміст запобігання адміністративних правопорушень в економічній сфері спрощувалось 
і включало в себе лише набір превентивних засобів і методів без урахування особливостей окре-
мих сфер ринкової економіки, специфіки суб’єктів господарської діяльності, значного зростан-
ня різноманітності і складності проведених ними операцій, сучасних реалій розвитку держа-
ви і громадянського суспільства, інтеграції вітчизняної економіки у європейський і світовий 
простір.

Ключові слова: економіка, адміністративно-правовий механізм, запобігання, профілактика, 
правопорушення.

Статья посвящена исследованию вопросов профилактики правонарушений в сфере эко-
номики, которые создают реальную угрозу рыночным отношениям в Украине. Указано, что 
действующая нормативная база и правоприменительная практика в сфере предотвращения 
правонарушений в сфере экономики постоянно обновляются и требуют теоретического ос-
мысления ввиду того, что: во-первых, в доктрине административного права не сложилось 
целостного представления о механизме предотвращения правонарушений в специфической 
сфере общественных отношений – экономической деятельности в условиях трансформаци-
онных процессов современного общества; во-вторых, длительное время представления о зна-
чении и содержание предотвращения административных правонарушений в экономической 
сфере упрощалось и включало в себя лишь набор превентивных средств и методов без учета 
особенностей отдельных сфер рыночной экономики, специфики субъектов хозяйственной дея-
тельности, значительного роста разнообразия и сложности проводимых ими операций, совре-
менных реалий развития государства и гражданского общества, интеграции отечественной 
экономики в европейское и мировое пространство.
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Постановка проблеми. Доводиться кон-
статувати, що сьогодні саме економіка дер-
жави відіграє ключову роль у цьому процесі, 
а тому негативні прояви правопорушень у 
цій сфері гальмують поступальний розвиток 
держави, стають одним із чинників слабкості 
державних інституцій. За таких умов, право-
порушення у сфері економіки, які отримали 
особливого розмаху і набули рис глобальної 
проблеми сучасності, тісно пов’язані з питан-
нями економічної безпеки України.

Стан дослідження проблеми. Пробле-
матика запобігання правопорушень у різ-
них сферах була предметом дослідження ба-
гатьох вчених-адміністративістів, з-поміж 
яких: В. Авер’янов, О. Андрійко, О. Бандурка, 
Д. Беззубов, А. Берлач, Ю. Битяк, І.  Бородін, 
І. Голосніченко, Є. Додін, С. Єсімов, В. Колпа-
ков, А.  Комзюк, О. Кузьменко, О. Остапенко, 
В. Пєтков, О. Рябченко, М. Тищенко, В. Шам-
рай, В. Шкарупа, Х. Ярмакі та ін.

Мета статті полягає у розкритті особли-
востей правопорушень, що вчиняються у сфе-
рі економіки.

Виклад основного матеріалу. Проведення 
правової реформи та побудова правової дер-
жави є надзвичайно актуальними питаннями 
для сучасного етапу розвитку України, що, в 
свою чергу, зумовлює необхідність їх практич-
ного вирішення. Основними завданнями пра-
вової держави є охорона прав і свобод грома-
дян, власності, конституційного ладу України, 
прав і законних інтересів підприємств, установ 
і організацій, встановленого правопорядку, 
зміцнення законності, запобігання проступ-

кам, виховання громадян у дусі точного і не-
ухильного дотримання Конституції і законів 
України, поваги до прав, честі і гідності інших 
громадян, до правил співжиття, сумлінного 
виконання своїх обов’язків, відповідальності 
перед суспільством.

Водночас слід зауважити, що вчені звер-
тають увагу на взаємозв’язок і взаємообумов-
леність адміністративних деліктів і злочинів, 
наявність кореляційних залежностей між по-
казниками динаміки корисливих злочинів і 
адміністративних правопорушень корисливої 
спрямованості.

Значною мірою це відноситься до право-
порушень зі складами, що межують, а також 
до правопорушень, які самі по собі створюють 
умови для вчинення злочинів. Правопорушен-
ня у сфері економіки, наприклад податкові 
правопорушення та злочини відносяться саме 
до такої групи. Злочинні ухилення від сплати 
податків тісно пов’язані з правопорушеннями 
адміністративного і фінансового характеру, 
які є їх своєрідною «передкримінальною схо-
динкою». У цьому випадку і в правопорушень, 
і в злочинів одна і та ж правова підстава при-
тягнення до відповідальності – ухилення плат-
ника податків від обов’язку сплатити податки, 
об’єктами оподаткування в усіх випадках ви-
ступають одні і ті ж складові (доходи, прибу-
ток, окремі види діяльності платників податків 
тощо).

Податкові правопорушення та злочини 
мають загальні детермінанти протиправної 
поведінки, загальну правову природу, подіб-
ність механізму формування особи злочинця 

The article is devoted to the study of issues of prevention of offenses in the field of economics, which 
poses a real threat to market relations in Ukraine. It is indicated that the current normative base and 
law-enforcement practice in the field of prevention of offenses in the field of economics are constantly 
updated and require a theoretical understanding given that: firstly, in the doctrine of administrative law, 
there was no holistic understanding of the mechanism of prevention of offenses in a specific sphere of 
social relations - economic activity in the conditions of the transformational processes of modern society; 
secondly, for a long time the idea of the meaning and content of prevention of administrative offenses in 
the economic sphere was simplified and included only a set of preventive means and methods without 
taking into account the specifics of certain spheres of the market economy, the specifics of economic 
entities, the significant increase in the diversity and complexity of their operations, modern realities of 
development of the state and civil society, integration of the domestic economy into European and world 
space.

Key words: economy, administrative-legal mechanism, prevention, offense.
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і деліктної особи. Вони здійснюються в одна-
кових, типових умовах, породжені подібними 
причинами і мають єдину спрямованість.

Натомість, притягнення до адміністратив-
ної відповідальності за правопорушення у сфе-
рі економіки можливе в доволі різних сферах 
– оподаткуванні, митній справі, у сфері дотри-
мання природоохоронного законодавства, за 
порушення торгівельного законодавства тощо. 
Незважаючи на те, що кожне з подібних право-
порушень має свої особливості, всі вони відно-
сяться до адміністративних, оскільки йдеться 
про порушення правових норм (незалежно від 
їх галузевої належності), для яких характер-
ний або домінує адміністративно-правовий 
метод правового регулювання (влади та підпо-
рядкування).

Аналіз Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення [1] дає змогу стверджува-
ти, що адміністративними економічними пра-
вопорушеннями, які здійснюються, переваж-
но, підприємцями, є правопорушення:

– що посягають на власнiсть;
– в галузi охорони природи, використання 

природних ресурсiв;
– в промисловостi, будiвництвi та у сферi 

використання паливно-енергетичних ресурсiв;
– у сiльському господарствi та ветеринарії;
– на транспортi, в галузi шляхового госпо-

дарства i зв’язку;
– в галузi житлово-комунального госпо-

дарства та благоустрою;
– в галузi торгiвлi, громадського хар-

чування, сферi послуг, в галузi фiнансiв i 
пiдприємницькiй дiяльностi;

– проти встановленого порядоку 
управлiння.

Натомість, для ефективного функціону-
вання економіки необхідне створення умов 
щодо запобігання вчиненню правопорушень 
у цій сфері. Оскільки адміністративні право-
порушення в сукупності становлять складний 
феномен, що розвивається під впливом бага-
тьох чинників. Водночас, адміністративні пра-
вопорушення у сфері економіки – це серйозна 
деструктивна основа, а недооцінка їхньої не-
безпеки в нашому суспільстві, на жаль, стала 
вже традиційною. Саме тому важливе значен-
ня у цьому відіграє профілактична діяльність 

суб’єктів, покликаних запобігати вчиненню 
правопорушень у цій сфері.

Слід зазначити, що термін «профілактика» 
перейшов з медицини, під якою розумілися 
заходи, що запобігають виникненню і поши-
ренню хвороб, сприяють охороні здоров’я 
населення [2]. Разом із тим, термін «профі-
лактика» в словниках трактується через слово 
«попередження», зокрема під профілактикою 
розуміють – сукупність попереджувальних за-
ходів, спрямованих на збереження і зміцнення 
нормального стану правопорядку [3].

Необхідно зазначити, що усі питання, 
пов’язані з профілактикою злочинів, достат-
ньо широко висвітлені й розроблені в кримі-
нологічній літературі. Що ж стосується про-
філактики адміністративних правопорушень 
то, як справедливо відзначив В.М. Кудрявцев, 
теорія правопорушень розвинута у юридичній 
науці недостатньо. Немає навіть дисципліни, 
яка б вивчала сукупність цих явищ [4]. 

В умовах процесів асоціації в Європей-
ський Союз, що детермінують виникнення 
принципово нових загроз інтересам особи, 
суспільства та держави, зумовлених агресією 
Російської Федерації [5], Україна сформувала 
та вдосконалює нову державну політику в сфе-
рі економічної безпеки. На відміну від Страте-
гії національної безпеки 2007 року, в Стратегії 
національної безпеки України 2015 року націо-
нальні інтереси України визначені як сукуп-
ність внутрішніх і зовнішніх потреб держави в 
забезпеченні захищеності та сталого розвитку 
особи, суспільства та держави [6].

Доцільно підкреслити, що чинне легітимне 
визначення національних економічних інте-
ресів підвищує роль держави в їх забезпеченні. 
Необхідно відзначити, що в Стратегії націо-
нальної безпеки України національним інте-
ресам України присвячений Розділ 4 «Осно-
вні напрями державної політики національної 
безпеки України».

У контексті зазначеного Розділу, націо-
нальні інтереси слід розглядати в нерозрив-
ному зв’язку зі стратегічними національними 
пріоритетами, під якими розуміються найваж-
ливіші напрямки забезпечення національної 
безпеки, за якими реалізуються конституційні 
права і свободи громадян України, здійсню-
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ються сталий соціально-економічний розви-
ток і охорона суверенітету країни, її незалеж-
ності та територіальної цілісності. 

Ґрунтуючись на положеннях Стратегії на-
ціональної безпеки України, можна зробити 
висновок, що в сучасних умовах національні 
економічні інтереси визначають інноваційний 
вектор розвитку держави, відображають його 
найважливіші потреби, а забезпечення еко-
номічної безпеки реалізується через страте-
гічні національні пріоритети, які визначають 
напрями забезпечення національної безпеки 
на основі національних інтересів України, що 
включає профілактику правопорушень у сфері 
економіки.

Слід підкреслити, що Стратегія національ-
ної безпеки України 2015 року, на відміну від 
раніше діючої Стратегії національної безпеки 
визначає окремо інтереси громадян, суспіль-
ства та держави та поділяє національні інтере-
си України на сфери. Більш того, вона не надає 
їх повний перелік, а формулює лише напрями 
державного розвитку, причому на довгостро-
кову перспективу, одночасно конкретизуючи 
стратегічні національні пріоритети. 

У зв’язку з цим слід зазначити, що анало-
гічний поділ має місце в ряді діючих норматив-
них правових актів, і активно обговорюється 
вченими.

Національні інтереси України щодо забез-
печення захищеності та сталого розвитку осо-
би, суспільства та держави доцільно поділити: 
на довгострокові та короткострокові; на зов-
нішні та внутрішні; щодо сфери суспільного 
життя. 

Життєво важливі національні інтереси 
охоплюють різні сфери діяльності (політичну, 
соціальну, науково-технічну, екологічну і ін.), 
виклики та загрози, які зазіхають на них, засо-
би протидії, що дозволяє виокремити в системі 
національної безпеки України окремі її складо-
ві, які слід розглядати в якості підсистем. Одну 
з підсистем складає профілактика правопору-
шень у сфері економіки.

Серед різних видів національних інтересів, 
за названими раніше критеріями, особливо 
виділяються національні інтереси України в 
економічній сфері. Доцільно також взяти до 
уваги важливий висновок С. Завгородньої, 

згідно з яким економічна складова присутня 
в національних інтересах, які формуються в 
інших неекономічних сферах діяльності. Це у 
значній мірі визначає такі інтереси та створює 
необхідні умови для їх захисту. 

З огляду на це під дефініцією «національні 
інтереси в економічній сфері» пропонується 
розуміти системну, збалансовану сукупність 
економічних потреб життєдіяльності особи, 
суспільства та держави, які є основою для фор-
мування національних цілей, досягнення яких 
гарантує збереження та примноження націо-
нальних цінностей, забезпечення економічно-
го суверенітету та стійкого соціально-еконо-
мічного розвитку [7].

В основу поступального розвитку еконо-
мічних систем (в тому числі, і національної 
економіки) покладена їх здатність вирішити 
головне протиріччя між існуючими в часі та 
просторі економічними інтересами та ступе-
нем їх практичної реалізації в конкретних умо-
вах внутрішнього та зовнішнього середовища. 
Результат вирішення названого протиріччя і є 
економічна безпека, елемент якої профілакти-
ка правопорушень у сфері економіки є своє-
рідним показником відповідності правового 
захисту рівню розвитку суспільних відносин у 
виробничій сфері.

Найбільш повна реалізація економічних ін-
тересів системи означає рівень забезпечення її 
профілактики правопорушень у сфері економі-
ки, в той час як слабка реалізація економічних 
інтересів свідчить про низьку ефективність ді-
ючого механізму забезпечення профілактики 
правопорушень у сфері економіки. Цілком 
очевидно, що профілактики правопорушень 
у сфері економіки не є абстрактним поняттям 
у галузі економіки та права, має конкретний 
зміст, що складається з ряду взаємопов’язаних 
елементів єдиної структури. 

Аналіз сутності та змісту профілактики 
правопорушень у сфері економіки дозволяє 
виділити у її внутрішній структурі три основні 
елементи:

– нормативну визначеність;
– стабільність правової системи юридичної 

та соціальної відповідальності, що припускає 
наявність правових гарантій захисту власнос-
ті, умов для розвитку підприємництва, а також 
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механізмів і інструментів стримування деста-
білізуючих факторів (кримінальних структур, 
високого доцільний коефіцієнт нерівності до-
ходів та ін.); 

– здатність суб’єктів економічної системи 
до саморозвитку, як відповідь на створений в 
країні сприятливий інвестиційний клімат, по-
стійну модернізацію виробництва, підвищен-
ня професіоналізму працівників тощо.

Кожен з названих елементів структури 
конкретизується різними показниками, які ви-
ступають в даному випадку як критерії оцінки 
ступеня досягнутої профілактики правопору-
шень у сфері економіки. 

В якості показників, що найбільш часто ви-
діляють, можна назвати:

– динаміку економічного зростання (під-
вищення рівня та темпів виробництва, обсягів 
доходу та розвиток окремих галузей);

– характеристики природно-ресурсного, 
виробничого і науково-технічного потенціалу 
країни;

– ступінь залежності господарського ме-
ханізму від зовнішніх чинників (інфляції, ста-
більності національної валюти, зовнішньоеко-
номічні фактори і ін.);

– соціально-економічна якість життя на-
селення (ВВП з розрахунку на одного жителя 
країни, рівень безробіття, екологічний стан 
навколишнього середовища та ін.) [8].

Всі показники стану профілактики право-
порушень у сфері економіки доцільно розділи-
ти на групи:

– внутрішні показники (обсяг ВВП на од-
ного жителя країни, частка виробленої висо-
котехнологічної продукції в загальному обся-
зі промислових товарів, безробіття, інфляція, 
дефіцит бюджету країни, розмір внутрішнього 
боргу і державних резервів);

– зовнішні показники (частка держави в 
загальносвітовому ВВП, розмір зовнішнього 
боргу, участь в світовому товарообігу – екс-
порті та імпорті); 

– змішані показники (частка: експорту і 
імпорту у ВВП, іноземних інвестицій в загаль-
ному обсязі фінансових вкладень і фінансово-
кредитній сфері та ін.).

Свідченням наявності ефективної про-
філактики правопорушень у сфері економіки 

країни є перевищення встановленого значення 
будь-якого з аналізованих показників. 

Сучасна економічна наука передбачає на-
явність встановлених значень показників, кри-
теріїв профілактики правопорушень у сфері 
економіки, на національному рівні з урахуван-
ням специфіки економічного розвитку окре-
мих країн або встановлених на міжнародними 
організаціями (Міжнародного валютного фон-
ду), які получили назву універсальних [9].

У сучасних умовах одним із пріоритетних 
завдань держави стає забезпечення профілак-
тики правопорушень у сфері економіки. Буду-
чи невід’ємною частиною економічної безпеки, 
профілактика правопорушень у сфері економі-
ки створює необхідні умови для забезпечення 
соціальної стабільності, поступального еконо-
мічного розвитку, зміцнення та вдосконалення 
національної оборони, державної та публічної 
безпеки тощо.

Висновки. Комплексний аналіз поняття 
профілактика правопорушень у сфері еконо-
міки дає реальну можливість вказати на ряд 
специфічних рис у визначенні змісту даної ка-
тегорії. У розумінні суті категорії чітко виділя-
ються кілька підходів:

– профілактика правопорушень у сфері 
економіки безпосередньо пов’язана з рівнем 
розвитку економіки, необхідним для захисту 
державних інтересів;

– профілактика правопорушень у сфері 
економіки є поєднанням можливостей, гаран-
тій і факторів, які в сукупності забезпечують 
незалежність національної економіки;

– профілактика правопорушень у сфері 
економіки створює умови, які забезпечують 
здатність економіки максимально ефективно 
задовольняти потреби суспільства на різних 
рівнях (національному та міжнародному);

Конкретний зміст досліджуваної категорії 
профілактика правопорушень у сфері еконо-
міки визначається взаємозв’язаними компо-
нентами єдиної структури: економічної неза-
лежності, стабільності і стійкості національної 
економіки, здатності суб’єктів економічної 
системи до саморозвитку, нормативно-право-
го регулювання діяльності суб’єктів економіч-
них правовідносин в державі.
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Стаття присвячена розкриттю окремих аспектів здійснення в Україні процесу інформатизації, 
зокрема у сфері освіти, адже в епоху побудови інформаційного суспільства роль освіти надзвичай-
но швидко зростає, оскільки з усіх соціальних інститутів саме освіта є основою його соціально-
економічного і духовного розвитку. Вказано, що інформатизація освіти вимагає відповідності 
професійної підготовки освітян сучасному рівню інформатизації суспільства. Тому однією з глобаль-
них цілей інформатизації освіти є підготовка педагогів, які володіють високим рівнем інформаційної 
культури, готові застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному 
процесі й управлінні освітою, беруть активну участь у процесі інформатизації освіти.

Ключові слова: освіта, інформатизація освіти, інформаційно-комунікаційні технології, 
інформаційне суспільство, інформаційний ресурс.

Статья посвящена раскрытию отдельных аспектов осуществления в Украине процесса инфор-
матизации, в частности в сфере образования, ведь в эпоху построения информационного общества 
роль образования чрезвычайно быстро растет, поскольку из всех социальных институтов именно 
образование является основой его социально-экономического и духовного развития. Указано, что 
информатизация образования требует соответствия профессиональной подготовки педагогов 
уровню информатизации общества. Поэтому одной из глобальных целей информатизации обра-
зования является подготовка педагогов, обладающих высоким уровнем информационной культу-
ры, которые готовы применять информационно-коммуникационные технологии в учебно-воспи-
тательном процессе и управлении образованием, активно участвуют в процессе информатизации 
образования.

Ключевые слова: образование, информатизация образования, информационно-коммуникацион-
ные технологии, информационное общество, информационный ресурс.

Th e article is devoted to the disclosure of certain aspects of the implementation of the informatization 
process in Ukraine, in particular in the fi eld of education, since during the era of the construction of an 
information society the role of education is extremely rapid, since education from all social institutions is the 
basis of its socio-economic and spiritual development. It is indicated that the informatization of education 
requires the correspondence of the professional training of educators to the modern level of information society. 
Th erefore, one of the global goals of informatization of education is the training of teachers who have a high 
level of information culture, are ready to apply information and communication technologies in the educational 
process and management education, take an active part in the process of informatization of education.

Key words: education, informatization of education, information and communication technologies, 
information society, information resource.
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Постановка проблеми. Упродовж всієї іс-
торії людства, інформація, виступаючи одним 
із ключових ресурсів цивілізаційного розви-
тку, відігравала важливу роль у суспільній 
життєдіяльності і продовжує відігравати її й 
донині. Однак, зараз, без перебільшення мож-
на стверджувати, що інформаційні та комуні-
каційні технології стали найважливішим за-
собом підвищення ефективності управління 
практично в усіх сферах людської діяльності. 
Досвід індустріально розвинутих країн за-
свідчує, що інформаційно-комунікаційні тех-
нології не лише виконують допоміжні функ-
ції в діяльності органів влади, а стали їхнім 
невід’ємним компонентом. Більше того, мож-
на говорити про наявність зв’язку між їхнім 
розвитком і здатністю різних організаційних 
структур розв’язувати свої завдання: підви-
щувати конкурентоспроможність – для комер-
ційних структур, ефективніше задовольняти 
потреби суспільства – для органів державної 
влади та місцевого самоврядування. Особли-
ве значення процес інформатизації відіграє у 
сфері освіти, яка має стати рушійною силою 
прогресу. Отже, інформатизація суспільства – 
це перспективний шлях до економічного, соці-
ального, освітнього та іншого розвитку.

Аналіз дослідження проблеми. Пробле-
матика інформатизації, формування інфор-
маційного суспільства, забезпечення інфор-
маційної безпеки тощо стала предметом до-
слідження широкого кола науковців, з-поміж 
яких особливий інтерес становлять праці 
І.  Арістової, О. Баранова, І.  Бачило, К. Бєля-
кова, А. Венгерова, С. Єсімова, Р. Калюжного, 
О. Копана, В. Копилова, В. Ліпкана, А. Мару-
щака, А. Новицького, Н. Новицької, В. Цим-
балюка, М. Швеця, А. Яременко та ін.

Метою цієї публікації є розкриття пи-
тання змісту і суті процесу інформатизації в 
освітній сфері в контексті побудови інфор-
маційного суспільства в Україні та сучасних 
глобалізаційних викликів.

Виклад основного матеріалу. Основним 
змістом сучасності є пришвидшений розви-
ток науки і наукоємних технологій, значення 
якого полягає у пошуку новітніх можливос-
тей для досягнення істини, значне збільшення 
кількості знань, що описують закономірності 

розвитку природи і суспільства, а також ха-
рактеризують відносини між різними чинни-
ками і явищами життя.

Наукові відкриття у таких сферах, як: ма-
тематика і фізика, квантова механіка, матеріа-
лознавство, елементарні частинки і високі 
енергії, біологія, зв’язок і телекомунікація до-
зволили людству підійти ближче до пізнання 
істини, а також отримати можливість вивчи-
ти і усвідомити стійкі зв’язки і взаємодію між 
окремими явищами, що раніше були недо-
сяжними. Людство створило універсальний 
засіб проникнення в таємниці природи і сус-
пільства, заглиблюючись у таємниці реаль-
ності. Одним із способів універсального по-
шуку такої істини стало сучасне комп’ютерне 
обладнання (обчислювальна техніка), а також 
інформаційні і комунікаційні технології.

Тобто, сьогодні практично жодна країна в 
світі, не уникнула такої серйозної проблеми, 
як реалізація реформ у політичній, економіч-
ній і соціальній сферах за допомогою іннова-
ційного використання інформаційних і кому-
нікаційних технологій, сучасних знань тощо. 
Ця реформа не повинна відбуватися час від 
часу, а постійно та в контексті національних і 
міжнародних стратегічних планів.

Великий тлумачний словник сучасної 
української мови термін «інформатизація» 
трактує як сукупність процесів, що спрямо-
вані на створення умов для задоволення ін-
формаційних потреб громадян та суспільства 
[1, с. 503].

Стаття 1 Закону України «Про Національ-
ну програму інформатизації» під інформати-
зацією визначає сукупність взаємопов’язаних 
організаційних, правових, політичних, соці-
ально-економічних, науково-технічних, ви-
робничих процесів, що спрямовані на ство-
рення умов для задоволення інформаційних 
потреб громадян та суспільства на основі 
створення, розвитку і використання інфор-
маційних систем, мереж, ресурсів та інфор-
маційних технологій, які побудовані на осно-
ві застосування сучасної обчислювальної та 
комунікаційної техніки [2].

Отже, з цього визначення випливає, що 
інформатизація має два чітко визначених ас-
пекти: 
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По-перше, інформатизація передбачає 
сукупність дій та процесів для задоволення 
інформаційних потреб та забезпечення прав 
людини, а також інтересів суспільства і дер-
жави. Це стосується не тільки інформатиза-
ції, й усієї інформаційної сфери держави та 
визначається ст. 12 Закону України «Про ін-
формацію» – як інформаційна діяльність [3];

По-друге, задоволення інформаційних по-
треб та забезпечення прав і інтересів у сфері 
інформатизації здійснюється за допомогою 
засобів і систем автоматизованої обробки та 
передачі даних та у межах чинного законодав-
ства, що упорядковує відповідні відносини. 
Інформаційні відносини виявляються через 
діяльність та взаємодію прав і обов’язків різ-
них суб’єктів, що вимагає їх правового упо-
рядкування у нормативно-правових актах, 
зокрема щодо сфери інформатизації. Згідно зі 
ст. 14 вказаного вище Закону основними ви-
дами діяльності є одержання, використання, 
поширення та зберігання інформації. Проте 
перераховані види не враховують такі види 
інформаційної діяльності, як: створення, зби-
рання, охорона, контроль, захист, знищення 
інформації та узагальнюючого терміна щодо 
будь-яких дій (згідно з європейськими стан-
дартами) – обробка даних, до яких інформа-
ція пристосована (прикріплена).

Отже, державна  політика інформатизації 
має здійс нювати нормативно-правове упо-
рядкування інформа ційних відносин щодо 
діяльності осіб, суспільс тва і держави в будь-
якому промисловому сект орі стосовно фор-
мування та використання ринку і нформа-
ційних ресурсів, інформаційних продуктів та 
інформаційних послуг за допомогою інфор-
мац ійних систем і телекомунікаційних мереж.

З метою реалізації державної політики 
інформатизації було розроблено Національ-
ну програму інформатизації, яка визначає 
стратегію розв’язання проблеми забезпечен-
ня інформаційних потреб та інформаційної 
підтримки соціально-економічної, екологіч-
ної, науково-технічної, оборонної, національ-
но-культурної та іншої діяльності у сферах 
загальнодержавного значення. Ця програма 
включає декілька складових, а саме: Концеп-
цію Національної програми інформатизації; 

сукупність державних програм з інформати-
зації; галузеві програми та проекти інфор-
матизації; регіональні програми та проекти 
інформатизації; програми та проекти інфор-
матизації органів місцевого самоврядування 
[2; 4].

Характерним є те, що Національна про-
грама інформатизації формується, виходя-
чи з довгострокових пріоритетів соціаль-
но-економічного, науково-технічного, на-
ціонально-культурного розвитку країни з 
урахуванням світових напрямів розвитку та 
досягнень у сфері інформатизації і спрямова-
на на розв’язання найважливіших загально-
суспільних проблем (забезпечення розвитку 
освіти, науки, культури, охорони довкілля та 
здоров’я людини, державного управління, на-
ціональної безпеки та оборони держави і де-
мократизації суспільства) та створення умов 
для інтеграції України у світовий інформацій-
ний простір відповідно до сучасних тенден-
цій інформаційної геополітики.

Отже, доводиться констатувати, що під 
впливом інформатизації відбуваються кар-
динальні зміни у всіх сферах життя і профе-
сійної діяльності людей: в економіці, науці, 
освіті, культурі, охороні здоров’я, побутовій 
сфері. Ці зміни настільки масштабні, що їх 
вплив на життєдіяльність суспільства, її при-
скорення, створення абсолютно нових форм 
отримання інформації, спілкування, розра-
хунків і платежів настільки значний, що мож-
на цілком обґрунтовано говорити про поча-
ток формування принципово нового серед-
овища існування.

Головні проблеми цього процесу пов’язані 
з підготовкою навчально-методичних комп-
лексів нового покоління і формуванням 
принципово нової культури освітньої роботи 
[5, с. 45-47].

Сьогодні все більше і більше коштів і зу-
силь закладається на інформатизацію освіти. 
Накопичений вітчизняними і зарубіжними 
дослідниками досвід свідчить про те, що ін-
форматизація – це організаційний соціаль-
но-економічний і науково-технічний процес, 
в основі якого лежить масове застосування 
інформаційних засобів і технологій у всіх 
сферах діяльності для кардинального поліп-
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шення умов праці і якості життя населення, 
значного підвищення ефективності всіх видів 
виробництва [6, с. 112-115].

Багатьма науковцями стверджується, що 
освіта виступає одним з найважливіших чин-
ників і умов переходу до інформаційного 
суспільства і сталого розвитку, оскільки саме 
система освіти є відправним пунктом форму-
вання особистості і самосвідомості індивіда. 
Вирішення актуальних проблем сучасності 
вимагає системи знань, необхідних для плано-
мірного і розумного здійснення його життє-
діяльності, коеволюції біосфери і людини, які 
формуються, передусім, освітою [7, с. 44-48]. 

Нині освіта стала однією з найбільш ваго-
мих і пріоритетних сфер людської діяльності, 
у всьому світі зросла її соціальна роль. Від її 
спрямованості і ефективності багато в чому 
залежать перспективи розвитку людства. Мо-
дернізація української освіти має на меті під-
вищення її якості, досягнення нових освітніх 
результатів, адекватних вимогам сучасного 
суспільства. Вона значною мірою обумовлена 
тим, що освітній процес став все менш від-
повідати соціальним очікуванням. Зараз, ак-
туалізується завдання формування навичок 
самостійної пізнавальної і практичної діяль-
ності особи, яка навчається. Пріоритетом ста-
ють не тільки засвоєння знань, а й оволодіння 
способами цього засвоєння, можливістю за-
стосування їх в подальшому, а також розви-
ток пізнавальних потреб і творчого потенціа-
лу особи, яка навчається.

Вчені по-різному підходять до питання 
інформаційного освітнього середовища, за-
уважуючи, що чим різноманітніше освітнє 
середовище, тим ефективніше процес навчан-
ня з урахуванням індивідуальних можливос-
тей кожної особи, яка навчається, її інтересів, 
схильностей, суб’єктивного досвіду, нако-
пиченого в навчанні і реальному житті. Цю 
проблему ефективно вирішує інформаційне 
освітнє середовище, тлумачення якого поля-
гає у такому:

– це системно організована сукупність ін-
формаційного, технічного, навчально-мето-
дичного забезпечення, нерозривно пов’язана 
з людиною, як суб’єктом освітнього процесу 
[8, с. 193];

– інформаційно-освітнє середовище від-
критої освіти будується за допомогою інтегра-
ції інформації на традиційних та електронних 
носіях, комп’ютерно-телекомунікаційних 
технологій взаємодії, включає віртуальні бі-
бліотеки, розподілені бази даних, навчально-
методичні комплекси і розширений апарат 
дидактики [9, с. 12-24];

– інформаційно-освітнє середовище сьо-
годні є системою або системно-організова-
ною сукупністю ресурсів і / або умов, спря-
мованих на забезпечення освітнього процесу, 
діяльність, передачу даних і взаємодію між 
суб’єктами, що існують завдяки використан-
ню апаратних, програмних і телекомунікацій-
них можливостей, зокрема з використанням 
мережі Інтернет. Інформаційно-освітнє се-
редовище включається у більш широкий ін-
формаційно-освітній простір як його суб’єкт 
і як елемент його підсистеми [10]; 

– це система впливів і умов формування 
особистості за заданим зразком, а також мож-
ливостей для її розвитку, що містяться в соці-
альному і просторово-предметному оточенні 
[11, с. 3].

Натомість, з огляду на вказане вище, мо-
жемо зробити висновок, що інформаційно-
освітнє середовище – це взаємопов’язана 
сукупність інформаційної, технічної та на-
вчально-методичної підсистем, які цілеспря-
мовано забезпечують навчальний процес, а 
також його учасників.

Ключовим компонентом цього середови-
ща є комп’ютер, що стає засобом і обробки 
інформації, і комунікації, і оновлення знань, 
самореалізації, осіб, які навчаються. У той 
же час він є й інструментом для проведення 
навчальних експериментів, проектування, і 
конструювання. Включення комп’ютерів у на-
вчальний процес змінює роль засобів навчан-
ня, що використовуються при викладанні різ-
них дисциплін, нові інформаційні технології 
змінюють навчальне середовище.

Безсумнівно, в такому навчальному сере-
довищі повинні домінувати інформаційні 
компоненти. Сучасним випускникам дове-
деться працювати в інформаційному суспіль-
стві, де пріоритетну роль відіграватимуть 
фундаментальні знання про інформаційні 
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процеси, про нові інформаційні технології, а 
тому традиційна система освіти вже не може 
якісно підготувати фахівців, яким доведеться 
працювати в сучасних реаліях.

Перехід до інформаційно-освітнього се-
редовища обумовлений також і концепцією 
випереджаючої освіти. Суть цієї концепції 
полягає в тому, щоб перебудувати зміст і ме-
тодологію навчального процесу в усіх ланках 
системи освіти так, щоб вона була здатною 
готувати людей до нових умов їх існування в 
глобальному інформаційному суспільстві.

При цьому передбачається, що людина 
отримає такі знання і вміння, які дозволять їй 
адаптуватися в новому соціальному й інфор-
маційному середовищі, а також впливати на 
неї в інтересах збереження і подальшого гар-
монійного розвитку людського суспільства і 
природи. Орієнтація на майбутнє є ключова 
ідея випереджаючої освіти. При формуван-
ні концепції випереджаючої освіти видаєть-
ся виключно важливим не тільки визначити 
ті знання і вміння, якими повинні володіти 
люди XXI століття, але і, насамперед, зрозумі-
ти, якими саме навиками повинні володіти ці 
люди для того, щоб адаптуватися в мінливому 
світі, використовувати його нові можливості 
і вирішувати нові, раніше невідомі проблеми 
[12].

В останні роки вітчизняні та зарубіжні 
освітяни створюють методичну основу для 
розвитку інформаційно-освітнього середови-
ща, проте їх аналіз розкриває і низку проти-
річ. Перше з них пов’язане з тим, що в значній 
більшості робіт основною передумовою до-
сліджень виступає не стільки вивчення по-
треб розвитку освітнього процесу, скільки 
орієнтація на можливий дидактичний потен-
ціал засобів ІКТ.

Натомість слід зауважити, що нині, для 
більшості інформаційних ресурсів, призначе-
них для використання в процесі навчання, ха-
рактерним є низький дидактичний рівень, зу-
мовлений тим, що, в основному, комп’ютерні 
навчальні програми створюються фахівцями 
у сфері програмування, як правило, без участі 
фахівців у сфері педагогіки, дидактики, пси-
хології. З кожним днем все більше освітян 
починають займатися власними розробками 

освітніх електронних ресурсів, багато з яких 
викладаються в мережі Інтернет для загаль-
нодоступного використання. Якщо навіть 
освітянин і не займається власними розроб-
ками, то він може використовувати вже ство-
рені Інтернет-ресурси, якість і педагогічна 
ефективність яких, як правило, далека від 
досконалості. Програми, презентації, дидак-
тичні напрацювання, розміщені в мережі Ін-
тернет, у переважній більшості є сукупністю 
величезної кількості інформації і доволі час-
то дублюється. Нині інформації накопичено 
багато, і що характерно – багато з неї є над-
лишковою, а тому необхідне її опрацювання з 
метою виокремлення основної суті. 

Висновки. Отже, підсумовуючи викладе-
не вище, можемо констатувати, що проблема 
якості навчального матеріалу, якості навчан-
ня і його відповідність освітнім стандартам, 
є одним із головних завдань, від вирішення 
якого залежить доцільність і майбутні на-
вчання з використанням інформаційних і те-
лекомунікаційних технологій.

Сьогодні молодь використовує Інтернет 
переважно для перегляду новин, розважаль-
них сайтів, спілкування в соціальних мере-
жах, участі в мережевих комп’ютерних іграх. 
В галузі освіти і підвищення свого культурно-
освітнього рівня справа обмежується, як пра-
вило, пошуком однотипних рефератів і допо-
відей, а також використанням різноманітних 
«малонаукових» статей, розміщених в комер-
ційною метою. Причина ситуації полягає, в 
недостатній увазі і з боку держави, і з боку на-
укових, освітніх та культурно-просвітниць-
ких установ до розробки інформаційних ре-
сурсів в мережі Інтернет. Обмеженість подан-
ня до мережі Інтернет науково-популярної, 
наукової, культурної та освітньої інформації 
призводить до того, що у молодого поколін-
ня виробляється стереотип про Інтернет, як 
розважальний і комерційний інструмент. На-
томість, Інтернет є доволі потужним інфор-
маційним засобом, який можна використо-
вувати для вироблення у молодого покоління 
духовних і культурних цінностей, отримання 
наукової та освітньої інформації для свого ба-
гатогранного розвитку.
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В статті досліджено завдання та принципи реалізації Доктрини інформаційної безпе-
ки України. Вказано, що як інструмент державного впливу на процеси в сфері забезпечен-
ня інформаційної безпеки слід більш активно використовувати взаємодію суб’єктів забез-
печення інформаційної безпеки, що становить відкриту систему дворівневої конструкції з 
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суб’єктами забезпечення інформаційної безпеки, визначених Доктриною інформаційної безпеки 
України.
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В статье исследованы задачи и принципы реализации Доктрины информационной безопас-
ности Украины. Указано, что как инструмент государственного влияния на процессы в сфере 
обеспечения информационной безопасности следует более активно использовать взаимодей-
ствие субъектов обеспечения информационной безопасности, которое составляет открытую 
систему двухуровневой конструкции с централизованно-сегментарным разделением властной 
компетенции между ее основными элементами – субъектами обеспечения информационной без-
опасности, определенных Доктриной информационной безопасности Украины.
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The article deals with the tasks and principles of the implementation of the Doctrine of Information 
Security of Ukraine. It is specified that as a tool of state influence on processes in the field of information 
security should be more actively use the interaction of information security actors, which is an open 
system of two-tier design with a centralized-segmental division of power between its main elements – the 
subjects of information security, defined by the Doctrine of Information Security of Ukraine.
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Постановка проблеми. Сьогодні, в епоху 
активної побудови інформаційного суспіль-
ства, майже усі держави починають замислю-
ватися над такою проблемою, як «інформацій-
на безпека». Враховуючи інтенсивні інформа-
ційні характеристики сучасного суспільства 

(наприклад, Інтернет), не варто дивуватися, 
що інформаційна безпека є зростаючим пріо-
ритетом для більшості держав. Така проблема 
торкнулась усіх сфер життєдіяльності суспіль-
ства, посягнувши на приватність людини, і тим 
самим завдаючи шкоди її правам і свободам.
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Отже, нова ера комп’ютерної інформації 
змінила спосіб життя людини і діяльності 
державних інституцій, і те, як їм потрібно 
відноситись до інформаційної безпеки. На-
справді, інформаційна безпека стала доволі 
важливою для сучасного суспільства, що зу-
мовлено багатьма чинниками. Для України 
особливого значення інформаційна безпека 
набула в контексті «гібридної» війни, яка 
проводиться стосовно нашої держави Росій-
ською Федерацією і супроводжується масш-
табним використанням інформаційної зброї 
та іншими загрозами.

Саме тому ця тематика потребує прискіп-
ливої уваги з боку науковців, практиків, а та-
кож органів державної влади, – в контексті 
побудови ефективного законодавства, яке 
регулює інформаційні відносини загалом, та 
питання інформаційної безпеки зокрема.

Аналіз дослідження проблеми. У віт-
чизняній науковій думці існує доволі зна-
чна кількість праць, присвячених окремим 
питанням забезпечення інформаційної без-
пеки, з-поміж яких вагоме місце займають 
роботи І.  Арістової, О.  Баранова, Д.  Беззу-
бова, К. Бєлякова, В. Гавловського, М. Гуца-
люка, І. Жиляєва, С. Єсімова, Р. Калюжного, 
О.  Копана, А.  Марущака, А.  Новицького, 
Н.  Новицької, В.  Речицького, Р.  Романова, 
А.  Семенченко, О.  Фролової, В.  Фурашева, 
В.  Цимбалюка, В.  Хахановського, Л.  Чисто-
клетова, М. Швеця, А. Яременко та ін.

Метою цієї публікації є аналіз Доктрини 
інформаційної безпеки України, яка в умовах 
розвитку інформаційного суспільства і агре-
сії Російської Федерації є одним з основних 
нормативно-правових актів, спрямованих на 
забезпечення інформаційної безпеки держа-
ви та запобігання впливу особливого виду 
загроз, які виступають у формі цілеспрямо-
ваної або стихійної діяльності в інформацій-
ному середовищі.

Виклад основного матеріалу. Доводить-
ся констатувати, що інтеграція в міжна-
родний інформаційний простір, створення 
основ інформаційного суспільства, що про-
водиться в нашій державі, мають і позитив-
ні, і негативні наслідки, що зумовлює по-
требу створення комплексної дієвої системи 

забезпечення інформаційної безпеки, яка є 
невід’ємною складовою національної безпе-
ки України.

Відомий український вчений О.А. Бара-
нов зазначає, що безпека – атрибутивний 
стан будь-якої системи. На всі без винятку 
системи впливають зовнішні та внутрішні 
(внутрішньосистемні) дії. Серед усього спек-
тра дій є такі, що спричинюють зниження 
якості функціонування систем. Це, як прави-
ло, призводить до певної шкоди, а в деяких 
випадках і до загибелі системи [1].

Водночас, слід наголосити, що інформа-
ційна безпека в загальній системі національ-
ної безпеки України посідає особливе місце, 
адже інформація в сучасному світі, зазнаючи 
постійних якісних і кількісних змін, є найцін-
нішим глобальним ресурсом, а інформаційні 
відносини є невід’ємною складовою будь-
яких процесів у державі. Однак, сьогодення 
яскраво доводить факт постійного зростан-
ня уразливості інформаційного суспільства 
від потенційних загроз, з-поміж яких, зокре-
ма: недостовірність інформації, несвоєчасне 
її надходження, найрізноманітніші право-
порушення, що вчиняються в інформацій-
ній сфері. Виходячи з того, що посягання на 
інформаційну сферу можуть завдати значної 
шкоди життєво важливим інтересам держа-
ви, забезпечення інформаційної безпеки є 
одним із пріоритетних напрямів державної 
політики України.

Правову основу інформаційної безпеки 
України становить низка законодавчих актів, 
з-поміж яких: Конституція України, Закони 
України: «Про національну безпеку Украї-
ни», «Про державну таємницю», «Про захист 
інформації в інформаційно-телекомуніка-
ційних системах», «Про Раду Національної 
безпеки і оборони України», «Про інформа-
цію», «Про захист суспільної моралі» [2–8] 
та інші закони, міжнародні договори, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, а також видані на виконання 
законів інші нормативно-правові акти.

Особливе місце в системі законодавства 
щодо забезпечення інформаційної безпеки 
відведено Доктрині інформаційної безпеки 
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України, яка затверджена Указом Президен-
та України від 25 лютого 2017 року № 47 [9]. 

У ній зазначається, що застосування Ро-
сійською Федерацією технологій гібридної 
війни проти України перетворило інформа-
ційну сферу на ключову арену протиборства. 
Саме проти України Російська Федерація ви-
користовує найновіші інформаційні техно-
логії впливу на свідомість громадян, спрямо-
вані на розпалювання національної і релігій-
ної ворожнечі, пропаганду агресивної війни, 
зміну конституційного ладу насильницьким 
шляхом або порушення суверенітету і тери-
торіальної цілісності України [9].

Доктрина інформаційної безпеки Украї-
ни визначає національні інтереси України в 
інформаційній сфері, загрози їх реалізації, 
напрями і пріоритети державної політики в 
інформаційній сфері. Метою цієї Доктрини 
є уточнення засад формування та реалізації 
державної інформаційної політики, насампе-
ред щодо протидії руйнівному інформацій-
ному впливу Російської Федерації в умовах 
розв’язаної нею гібридної війни [9].

Слід підкреслити, що в Доктрині інфор-
маційної безпеки України також визначено 
пріоритети державної політики в інформа-
ційній сфері. Такі пріоритети мають бути 
щодо: 

– забезпечення інформаційної безпеки;
– забезпечення захисту і розвитку інфор-

маційного простору України, а також кон-
ституційного права громадян на інформа-
цію;

– відкритості та прозорості держави пе-
ред громадянами;

– формування позитивного міжнародно-
го іміджу України [9].

Отже, основними напрямами забезпе-
чення інформаційної безпеки є ті, що най-
тісніше пов’язані з людиною, суспільством і 
державою. Саме захист їхніх інтересів, прав, 
свобод щодо правовідносин в інформаційній 
сфері потребує особливої уваги, з метою сво-
єчасного визначення існування потенційних 
загроз.

Якщо ж аналізувати детальніше Доктри-
ну інформаційної безпеки України, в якій під 
інформаційною безпекою України розумієть-

ся стан захищеності її національних інтере-
сів в інформаційній сфері, що визначаються 
сукупністю збалансованих інтересів особи, 
суспільства та держави, то можна зробити 
висновок, що основним вектором політики 
держави щодо забезпечення інформаційної 
безпеки є дотримання конституційних прав 
і свобод людини в інформаційній сфері.

На наш погляд, необхідно враховувати і 
той фактор, що з моменту прийняття осно-
воположних нормативних актів у сфері за-
безпечення безпеки: Стратегії національної 
безпеки України (2015 рік), Стратегію кібер-
безпеки України (2016 рік) і Доктрини інфор-
маційної безпеки України (2017 рік) минув 
певний проміжок часу [10, с. 3-4]. Для оцін-
ки загроз інформаційній безпеці у світовій 
практиці використовують спеціальну систе-
му моніторингу, яка може ефективно працю-
вати, застосовуючи відповідні відправні по-
казники системи індикаторів, які необхідно 
закріпити у законодавчому порядку або на 
рівні постанови Кабінету Міністрів України, 
що передбачено Указом Президента України 
від 26.05.2015 № 287/2015 «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 
6 травня 2015 року «Про Стратегію націо-
нальної безпеки України», так як індикато-
ри за зазначеним напрямом не включено до 
Вагових коефіцієнтів елементів інтегрально-
го індексу національної безпеки, як це про-
понує представник Національний інститут 
стратегічних досліджень С.  Л.  Гнатюк [11, 
с.  95-101]. У зв’язку з цим потребують кон-
кретизації: загрози інформаційній безпеці, 
система суб’єктів, які в комплексі забезпечу-
ють інформаційну безпеку.

Доктрини в сфері інформаційної безпе-
ки, що реалізуються державою, виступають 
засобами рішення, перш за все, політичних, 
а не правових задач, що обумовлюється не 
вадами проведеної політики, а об’єктивно іс-
нуючими закономірностями та тенденціями 
розвитку права. 

Доктрина інформаційної безпеки Украї-
ни визначає національні інтереси в інформа-
ційній сфері: забезпечення конституційних 
прав і свобод людини на збирання, зберіган-
ня, використання та поширення інформації; 
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забезпечення конституційних прав людини 
на захист приватного життя; захищеність 
від руйнівних інформаційно-психологічних 
впливів; життєво важливі інтереси суспіль-
ства і держави [9]. Зміни, що відбуваються в 
сфері інформаційної безпеки особи, свідчать 
про те, що вибір реалізованих доктрин не є 
довільним ні з точки зору її цільової спря-
мованості, ні з точки зору засобів, викорис-
товуваних для її реалізації. Сфера інформа-
ційної безпеки особи є відображенням сут-
нісних характеристик права. У зв’язку з цим 
закономірним виявляється те, що цільову 
спрямованість визначає гуманізація, базова 
для сфери інформаційної безпеки особи, що 
характеризує змістовними змінами, які від-
буваються в перш за все в європейському 
праві. Юридизації, яка виступає тенденцією 
розвитку форм інформаційного права, ви-
значає засоби, за допомогою яких відбува-
ється здійснення гуманізації інформаційної 
безпеки особи.

Реалізація Доктрини інформаційної 
безпеки України в контексті гуманізації не 
може бути забезпечена в умовах подальшої 
формалізації діяльності ні за допомогою пе-
ребудови системи суб’єктів, що реалізують 
інформаційну політику і забезпечують ін-
формаційну безпеку, ні за допомогою зміни 
процесуального законодавства, ні за допо-
могою створення нових, додаткових гаран-
тій забезпечення та захисту прав людини в 
сфері правосуддя, без зміни нормативно-
правової бази технічної складової. Указаний 
підхід обґрунтовано у аналітичній записці 
Національного інституту стратегічних до-
сліджень при Президенті України «Пробле-
ми впровадження сучасних стандартів ін-
формаційної безпеки в умовах становлення 
національної системи кібербезпеки Украї-
ни» (2018 р.) [12].

У контексті реалізації Доктрини інфор-
маційної безпеки стратегічні завдання по-
будови інформаційного суспільства мають 
включати в себе:

1. Реалізацію системи заходів щодо ство-
рення адекватного нормативно-правового, 
нормативно-технічного та інституційного 

забезпечення розвитку інформаційного сус-
пільства із урахуванням світового досвіду.

2. Створення в індустрії інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) конкурент-
ного середовища із прозорими правилами 
гри і гарантіями захисту прав інвесторів, що 
необхідно для залучення інвестицій (з боку 
як іноземних, так і українських інвесторів).

3. Прискорений розвиток інформаційно-
комунікаційної інфраструктури країни шля-
хом створення належних умов для залучення 
значного обсягу інвестицій як з боку підпри-
ємств індустрії ІКТ, так і з боку споживачів 
продукції та послуг ІКТ – населення, підпри-
ємств, установ та організацій. Зниження со-
бівартості телекомунікацій та доведення цін 
і тарифів на користування інформаційно-ко-
мунікаційною інфраструктурою до рівня єв-
ропейських країн.

4. Поширення можливостей доступу 
громадян до інформаційних технологій, Ін-
тернету та інформаційних ресурсів з метою 
освіти, навчання, спілкування із державними 
органами у рамках «електронного урядуван-
ня», розвитку незалежних мас-медіа, ство-
рення засад громадянського суспільства. 
Забезпечення рівних можливостей доступу 
до інформації, подолання соціальних та ре-
гіональних форм інформаційної нерівності. 
Створення всеукраїнської мережі пунктів 
колективного доступу (ПКД) населення до 
ІКТ на основі співпраці між державою та 
підприємцями, у тому числі малим бізнесом 
(створення приватних ПКД в комп’ютерних 
клубах, школах тощо).

5. Створення венчурної індустрії та тех-
нологічних кластерів економіки знань (екс-
портно-орієнтована індустрія розробки 
програмного забезпечення та інші) з метою 
реалізації інтелектуального та науково-тех-
нічного потенціалу України та зайняття нею 
гідного місця у міжнародному розподілі пра-
ці, розвитку освіти, запобігання «відтоку 
мізків», збільшення валютних надходжень.

6. Вдосконалення захисту інтелектуаль-
ної власності на програмне забезпечення та 
бази даних задля підвищення інвестиційної 
привабливості індустрії ІКТ.
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7. Впровадження концепції «електронно-
го урядування» (надання урядових послуг 
з використанням ІКТ) з метою підвищення 
ефективності обслуговування органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядування 
населення та бізнесу, зменшення корупцій-
ного фактору, посилення зв’язку між держа-
вою і громадянами, покращання іміджу дер-
жавних органів серед громадян, створення 
засад громадянського суспільства.

8. Впровадження інформаційно-аналі-
тичних систем та електронного документо-
обігу в сфері державного управління задля 
підвищення ефективності управління і ство-
рення бази для проведення адміністративної 
реформи; впровадження систем управління 
підприємством та електронного документо-
обігу на підприємствах – задля підвищення 
ефективності управління та продуктивнос-
ті праці, зменшення собівартості продук-
ції, підвищення конкурентоспроможності, 
збільшення надходжень до бюджету, ство-
рення нових робочих місць.

9. Впровадження систем електронного 
бізнесу (електронної торгівлі) задля ефек-
тивного задоволення потреб споживачів, 
зменшення витрат на торговельні операції 
та, як результат, збільшення прибутковості 
підприємництва, прискорення обігу грошей 
у банківській сфері, ефективної боротьби із 
зростанням цін, підвищення рівня прозо-
рості економіки.

10. Впровадження технологій «дистан-
ційного навчання», «телемедицини», «від-
даленої роботи» задля підвищення якості 
освіти та охорони здоров’я, створення нових 
робочих місць та боротьби з бідністю, запо-
бігання «відтоку мізків» (відтоку висококва-
ліфікованих спеціалістів), проведення ефек-
тивної регіональної політики та вирівнюван-
ня рівнів соціально-економічного розвитку 
регіонів.

11. Створення масової системи освіти 
громадян щодо користування ІКТ та пропа-
ганди науково-технічних знань у цій сфері. 
Розвиток «електронної довіри» населення 
до можливостей ІКТ та створення належних 
умов безпечного користування інформацій-
ними мережами.

12. Реалізація системи заходів, спрямова-
них на формування іміджу України як кра-
їни високих технологій, у якій гармонійно 
поєднуються духовні, інтелектуальні та на-
уково-технічні надбання із демократичними 
здобутками помаранчевої революції (як для 
залучення іноземних інвесторів, так і для ви-
ведення на новий рівень експортноорієнто-
ваної індустрії ІКТ, а також для збільшення 
довіри до українських фінансових інстру-
ментів на міжнародних фінансових ринках, 
протидії негативному інформаційному впли-
ву інших країн, у перспективі – зміни ролі 
України у міжнародному співтоваристві).

Висновки. Підсумовуючи викладене 
вище, можемо констатувати, що ефективний 
захист інформації в умовах, що склались в 
Україні, може бути досягнутий тільки при 
створенні системи безпеки інформації, що 
реалізує державну політику в цій галузі шля-
хом здійснення управлінської, наукової, ад-
міністративно-господарської й виробничої 
діяльності, підготовки кадрів та інших видів 
діяльності.

В основу створення і функціонування 
цієї системи повинні бути закладені такі 
принципи: єдина правова, організаційна й 
матеріально-технічна база, з урахуванням 
міжнародних норм і правил безпеки інфор-
мації, а також чинних у даний час норматив-
них, організаційних і розпорядчих докумен-
тів; комплексність рішення проблем безпеки 
й формування стратегії як складової части-
ни національної безпеки держави в цілому; 
пріоритетність оснащення системи серти-
фікованими засобами захисту вітчизняного 
виробництва й формуванням для цієї мети 
інфраструктури створення конкурентоспро-
можних і високоефективних засобів захисту 
інформації із залученням широкого кола під-
приємств, установ і організацій як держав-
ного, так і недержавного секторів економіки.
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Постановка проблеми. Попри те, що ту-
ризм сьогодні виступає однією з важливих і 
перспективних галузей економіки, все ж не-
обхідно наголосити на тому, що він є доволі 
капіталомістким бізнесом. Для створення ін-
дустрії туризму з сучасним рівнем доводиться 
залучати значні матеріальні та фінансові ре-
сурси, і саме тому індустрія туризму багатьох 
країн світу створювалась із залученням іно-
земного капіталу. Натомість варто пам’ятати, 
що залучення іноземних інвестицій вимагає 
створення належної адміністративно-пра-
вової основи, спрямованої на формування 

відповідної фіскально-фінансової політики. 
Така політика повинна передбачати низку за-
конодавчо закріплених заходів, з-поміж яких: 
встановлення податкових і митних пільг тим 
туроператорам і турагентам, які займаються 
туристичною діяльністю на території України 
і залучають іноземних громадян у цю сферу; 
створення сприятливих умов для інвестицій 
у туристичну індустрію; надання пільгових 
кредитів для відкриття туристичних об’єктів; 
надання податкових преференцій на початко-
вій стадії тим особам, які створюють спільні 
компанії і фірми із закордонними інвестора-
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ми, надання цільових бюджетних субсидій 
тощо.

Стан дослідження проблеми. Питання, 
пов’язані з регулюванням туристичної сфе-
ри загалом та окремими питаннями, що сто-
суються розвитку туризму були предметом 
розгляду багатьох вчених, з-поміж них слід 
назвати О. Артеменко, І. Бережну, Б. Вихрис-
тенка, В. Гостюка, В. Гуляєва, В. Заросила, 
В. Колпакова, В. Курила, О. Ломакіну, Н. Опа-
насюк, Д. Стеченка, В. Шамрая та ін. Однак, 
незважаючи на активізацію дослідницьких 
зусиль, спрямованих на аналіз питань туриз-
му, певні аспекти адміністративно-правового 
регулювання у цій галузі залишаються недо-
статньо розробленими.

Мета цієї статті полягає у розкритті дея-
ких питань, що стосуються створення належ-
ного адміністративно-правового підґрунтя 
регулювання сфери туризму в Україні, з ура-
хуванням кращих світових практик.

Виклад основного матеріалу. Сьогод-
ні з очевидністю можемо констатувати, що 
Україна обрала своїм стратегічним курсом 
інтеграцію до структур Європейського Со-
юзу. Однак для реалізації цієї мети потрібно 
виконати ще багато умов, одна з найголовні-
ших – активний розвиток регіонів держави. 
Про це вже давно йшлося у Декларації щодо 
регіоналізму, яка була прийнята Асамблеєю 
Європейських регіонів ще у 1996 р. [1]. У 
цьому документі, зокрема, зазначалося, що 
регіони мають взяти на себе відповідаль-
ність у таких галузях, як економіка, культура 
і туризм. Це положення знайшло подальший 
розвиток і в Європейській хартії про місцеве 
самоврядування [2].

Натомість слід підкреслити, що швидкість 
трансформації нашої економіки загалом до 
стандартів Європейського Союзу безпосеред-
ньо залежить від ефективності державного 
регулювання розвитку різних сфер економіки 
і на загальнодержавному, і на регіональному 
рівнях. Це повністю стосується й сфери ту-
ризму, роль і значення якої постійно зростає 
завдяки створенню соціально орієнтованої 
ринкової економіки. 

Сьогодні туризм перетворився практично 
на самостійне міжгалузеве господарство – в 

індустрію. Він відіграє доволі значну роль в 
економіці багатьох держав. Туристична інду-
стрія, якщо виходити з визначення цього по-
няття в законодавчих актах та роботах сучас-
них вчених, це сукупність необхідних об’єктів 
матеріальної бази туризму, які забезпечують 
всебічне задоволення вимог туристів при 
здійсненні подорожей, а також задоволення 
вимог організацій, що здійснюють туропера-
торську і турагентську діяльність і надають 
екскурсійні послуги і послуги гідів-перекла-
дачів [3, с. 89-94].

Туристична індустрія розвивається швид-
кими темпами і найближчим часом стане най-
більш важливим сектором економіки у світі. 
Необхідно підкреслити, що упродовж остан-
ніх десятиліть туристична сфера в Україні 
також певним чином розвивалася, однак осо-
бливою характеристикою цього процесу була 
нестабільність та відсутність чіткого напряму 
і плану.

Натомість, зроблено певні кроки щодо за-
конодавчого врегулювання окремих напрямів 
туристичної діяльності.

Передусім, слід зауважити, що термін «ре-
гулювати» (лат. regulo) означає правило, впо-
рядкування, а регулювання (від лат. reguläre) 
означає «підпорядковувати певному поряд-
ку» [4].

У словниках іншомовних слів вищенаве-
дені поняття трактуються так: упорядковува-
ти, вносити порядок, систематизувати якусь 
діяльність, управляти чимось, підкоряючи 
його відповідним правилам, певній системі; 
встановлювати правильну взаємодію частин 
механізму; домагатись нормальної роботи 
машини, установки, механізму тощо; забезпе-
чувати злагоджену взаємодію складових [5].

Виходячи з цього, регулювання означає 
встановлення певного порядку, правил, необ-
хідних для роботи, взаємодію частин єдиного 
механізму, визначеної цілісності.

Регулювання туристичною галуззю – це 
сукупність форм і методів цілеспрямованого 
впливу органів державної влади на розви-
ток туристичної галузі, і створення умов для 
ефективної співпраці органів державної вла-
ди, місцевого самоврядування та приватного 
сектора щодо розвитку туризму через різні 
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механізми: адміністративні, організаційні, 
економічні, правові, екологічні тощо.

Отже, головною метою регулювання в ту-
ристичній індустрії є: 

1) створення конкурентоспроможного та 
високоефективного туристично-рекреацій-
ного комплексу, спроможного забезпечити 
задоволення потреб вітчизняних і закордон-
них громадян у туристичних послугах, здій-
снити вагомий внесок у розвиток економіки 
країни і регіону за рахунок збільшення кіль-
кості робочих місць, податкових надходжень 
до бюджету; 

2) підвищення ефективності викорис-
тання потенціалу туристично-рекреаційного 
комплексу України в контексті побудови со-
ціально орієнтованої економіки.

Базовим законодавчим актом, що регулює 
сферу туризму став однойменний Закон Укра-
їни «Про туризм» від 15 вересня 1995 року 
N 324/95-ВР [6]. Цей Закон визначає загальні 
правові, організаційні та соціально-економіч-
ні засади реалізації державної політики Укра-
їни в галузі туризму та спрямований на забез-
печення закріплених Конституцією України 
прав громадян на відпочинок, свободу пере-
сування, охорону здоров’я, на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля, задоволення духо-
вних потреб та інших прав при здійсненні ту-
ристичних подорожей. Він встановлює заса-
ди раціонального використання туристичних 
ресурсів та регулює відносини, пов’язані з ор-
ганізацією і здійсненням туризму на території 
України [6].

Ще одним суттєвим кроком на шляху 
створення належної основи розвитку туриз-
му стало прийняття Закону України «Про ку-
рорти» від 5 жовтня 2000 року № 2026-III [7]. 
Основна мета цього Закону була спрямова-
на на визначення правових, організаційних, 
економічних і соціальних засад розвитку ку-
рортів в Україні та забезпечення використан-
ня з метою лікування і оздоровлення людей 
природних лікувальних ресурсів, природних 
територій курортів, які є надбанням народу 
України, та їх охорони [7]. 

Особливе значення  у регулюванні турис-
тичної сфери відіграє й Закон України «Про 
ліцензування певних видів господарської  ді-

яльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII, 
ст. 7 якого до переліку видів го сподарської ді-
яльності, що підлягают ь ліцензуванню відне-
сено туроператорську діяльність [8].

Реалізація державної політики в галузі ту-
ризму здійснюється шляхом: 

– виз начення і реалізації основних на-
прямів державної політики в галузі туризму, 
пріоритетних напрямів розвитку туризму; 

– визначення порядку кл асифікації та 
оцінки туристичних ресурсів України, їх ви-
користання та охорони; 

– спрямування бюджетних кошті в на роз-
робку і реалізацію програм розвитку туризму; 

– визначення основ безпеки туризму; 
– н ормативного регулювання відносин у 

галузі туризму (туристичного, готельного, 
екскурсійного та інших видів о бслуговування 
громадян); 

– ліцензування в галузі туризму, стандар-
тизації туристичних послуг, визначення ква-
ліфікаційних вимог до посад фахівців турис-
тичного супроводу;

– встановлення системи статистичного 
обліку і звітності в галузі туризму та курорт-
н о-рекреаційного комплексу; 

– організації і здійснення державного 
контро лю за дотриманням законодавства в 
галузі туризму; 

– визначення пріоритетних напрямів і ко-
ординації наукових досліджень та підготовки 
кадрів у галузі туризму; 

– участі в розробці та реаліз ації міжна-
родних програм з розвитку туризму [6]. 

При розгляді України як перспективно го 
центра туризму щодо сталого розвитку ринку 
туристичних послуг чинним законодавством 
визначе но основні пріоритети розвитку ту-
ризму, а саме:

– удосконалення правових засад регулю-
вання відносин у галузі туризму; 

– забезпечення становлення туризму я к 
високорентабельної галузі економіки Украї-
ни, заохочення національних та іноземних ін-
вестицій у розвиток індустрії туризму, ство-
рення нових робочих місць; 

– розвиток в’їзного та внутрішнього ту-
ризму, сільського, екологічного (зеленого) ту-
ризму; 
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– розширення міжнародного співробітни-
цтва, утвердження України на світовому ту-
ристичному ринку; 

– створення сприятливих для розвитку 
туризму умов шляхом спрощення та гармоні-
зації податкового, валютного, митного, при-
кордонного та інших видів регулювання; 

– забезпечення доступності туризму та 
екскурсійних відвідувань для дітей, молоді, 
людей похилого віку, осіб з інвалідністю та 
малозабезпечених громадян шляхом запро-
вадження пільг стосовно цих категорій осіб 
[6].

На виконання положень вищевказаних 
законів було прийнято низку підзаконних ак-
тів [9]. 

Однак, все ще доводиться констатувати 
необхідність удосконалення деяких норма-
тивно-правових актів та розробки нових, 
які регулюватимуть окремі питання розви-
тку туристичної сфери. Особлива увага має 
бути звернута на розробку програм розви-
тку індустрії туризму кожної області та пла-
нів капітального будівництва й інвестування; 
вирішення питань підготовки туристичних 
кадрів та управління підприємствами готель-
ного господарства, харчування, виробництва; 
налагодження взаємодії між туристичними 
організаціями та транспортними агентства-
ми, культурними установами; проведення 
оцінки економічної ефективності туризму 
та рекреаційної оцінки територій; визначен-
ня найсприятливіших для розвитку туризму 
і лікування територій; забезпечення безпеки 
туризму; і особливо на визначення основних 
тенденцій розвитку міжнародного туризму та 
впровадження відповідних кроків інтеграції 
України в міжнародний ринок туристичних 
послуг з урахуванням її реальних можливос-
тей.

Окремо слід звернути увагу на те, що су-
часні українські підприємства не завжди 
функціонують в умовах належної норматив-
но-правової, методичної, організаційної та 
інформаційної підтримки з боку держави. 
Така тенденція яскраво проявляється на фоні 
малих міст і сільських населених пунктів, де 
туризм є чи не єдиним чинником забезпечен-
ня соціально-економічного та культурного 

розвитку завдяки забезпеченню зайнятості 
населення, розбудові міської інфраструктури, 
реконструкції та збереження пам’яток куль-
тури. У цьому контексті слід звернути увагу 
на розширення функцій органів місцевого са-
моврядування у сфері туризму, передбачив-
ши їх у Законі України «Про місцеве самовря-
дування» [10].

Необхідно також врахувати той факт, що 
кожен регіон нашої держави має свої особли-
вості, які суттєво впливають на формування 
туристичної сфери, а саме: природні умови, 
розвиненість транспортної індустрії, соці-
альні чинники (умови життя людей, рівень 
культури, зайнятість населення), економічні 
чинники, пов’язані зі створенням основи для 
розвитку туризму (стабільні валютно-фінан-
сові, зовнішньоекономічні відносини), пра-
вові чинники, пов’язані зі створенням і функ-
ціонуванням туристичного законодавства, 
екологічні чинники, які можуть обмежувати, 
або, навпаки, створювати пріоритети розви-
тку туризму в регіоні [11].

Висновки. Підсумовуючи викладене 
вище, можемо констатувати, що для того, аби 
туристична сфера України посіла належне 
місце в економічному зростанні, необхідно 
на державному рівні вирішити низку першо-
чергових завдань, пов’язаних із законодавчим 
урегулюванням низки питань.

Натомість, під час формування політики 
перспективного розвитку туризму, визна-
чення форм та методів державного регулю-
вання сфери туризму мають враховуватися 
негативні та позитивні чинники, пов’язані з 
політичною, законодавчо-правовою та соці-
ально-економічною ситуацією в державі та на 
міжнародному рівні.

Розмір державних інвестицій у туризм за-
лежить від важливості зазначеного сектора 
для економіки країни, а вкладення міжна-
родних фінансових інститутів – від гарантій, 
що надаються урядом конкретних держав за 
кредитами, від репутації самої держави на 
міжнародному туристичному ринку та від 
грамотності бізнес-планів, складених урядом 
держави для одержання фінансових ресурсів.

Отже, грамотне та перспективне форму-
вання ринку туристичного продукту, на який 
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здійснює значний вплив державна політика, 
сприяє вирішенню багатьох завдань, з-поміж 
яких: підвищення конкурентоспроможності 
туристичних послуг, структурній перебудо-
ві економіки держави, зростання зайнятості 
населення, надходження іноземних коштів у 
бюджет держави.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПОВ 
ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

СУДОВ (СУДЕЙ) В УКРАИНЕ

В статье, опираясь на анализ научных взглядов ученых, предоставлено авторское определе-
ние понятия ведомственного контроля за деятельностью судов (судей) в Украине. Очерчен круг 
принципов осуществления ведомственного контроля в исследуемой сфере.

Определены и охарактеризованы такие принципы ведомственного контроля за деятель-
ностью судов (судей) в Украине: верховенство права и законность; принцип действенности и 
эффективности; принцип оперативности; принцип плановости; принцип научности; принцип 
профессионализма; принцип реальности наказания в случае выявления отклонения от соблюде-
ния норм действующего законодательства судьями; принцип распределения компетенций кон-
тролирующих субъектов; принцип соблюдения независимости, самостоятельности и непри-
косновенности судей; принцип взаимодействия субъектов контроля.

Выяснено, что принципы верховенства права и законности являются ключевыми (базовы-
ми) при осуществлении любой деятельности. Они предусматривают, что при осуществлении 
ведомственного контроля за деятельностью судей должны быть соблюдены: во-первых, нормы 
действующего законодательства, которыми определяются правовые основы деятельности су-
дей в Украине, а также регулируется работа субъектов ведомственного контроля; во-вторых, 
нормы морали, этики, а также существующие правовые обычаи и традиции. Кроме того, ука-
зано, что именно верховенство право и законность лежат в основе формирования и реализации 
других принципов ведомственного контроля за деятельностью судов (судей) в Украине.

Обосновано, что принципы ведомственного контроля за деятельностью судов (судей) в 
Украине представляют собой не просто исходные принципы (идеи), которые лежат в основе 
осуществления соответствующей деятельности. Они представляют собой определенную от-
правную точку, первоисточник, на котором должны строиться отношения при осуществле-
нии контрольной деятельности уполномоченными субъектами, их соблюдение является обя-
зательным для всех участников данных правоотношений, а любое отклонение от них, должно 
повлечь за собой наступление негативных последствий в виде юридической ответственности.

Ключевые слова: принципы, ведомственный контроль, суды, судьи, верховенство права, за-
конность.

Articolul, bazat pe o analiză a opiniilor științifice ale oamenilor de știință, oferă o definiție a autorului 
conceptului de control departamental asupra activităților instanțelor (judecătorilor) din Ucraina. Este 
prezentat cercul de principii de implementare a controlului departamental în domeniul studiat.

Sunt definite și caracterizate următoarele principii ale controlului departamental asupra activității 
instanțelor (judecătorilor) din Ucraina: stat de drept și legalitate; principiul eficacității și eficienței; 
principiul eficienței; principiul planificării; principiul științei; principiul profesionalismului; principiul 
realității pedepsei în cazul abaterii de la respectarea legii aplicabile de către judecători; principiul 
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Постановка проблемы. Общеизвестно, 
что судебная ветвь власти занимает самосто-
ятельное и независимое место в системе ор-
ганов государства, а судьи наделены особым 
правовым статусом, а также рядом гарантий 
социального, политического, экономическо-
го и другого характера, которые существенно 
выделяют их среди других государственных 
служащих. Впрочем, наличие ряда особенно-
стей правового статуса судей, не исключает 

необходимости и важности осуществления ве-
домственного контроля за их деятельностью. 
Вместе с тем, поскольку осуществление ведом-
ственного контроля за деятельностью судей 
имеет важное значение, а сами контрольные 
мероприятия носят сложный по своей сути и 
структуре характер, то особого значения при-
обретает определение и дальнейшее соблюде-
ние принципов, на которых должна строиться 
такая контрольная деятельность.

distribuției competențelor entităților de control; principiul respectării independenței, independenței și 
inviolabilității judecătorilor; principiul interacțiunii subiecților de control.

S-a constatat că principiile statului de drept și ale statului de drept sunt esențiale (de bază) 
în implementarea oricărei activități. Acestea prevăd că, atunci când punem în aplicare controlul 
departamental asupra activităților judecătorilor, trebuie respectate următoarele: în primul rând, normele 
actuale ale legislației care determină baza legală a activităților judecătorilor din Ucraina și reglementează, 
de asemenea, activitatea subiecților de control departamental; în al doilea rând, normele de morală, 
etică, precum și obiceiurile și tradițiile legale existente. În plus, este indicat faptul că statul de drept și 
statul de drept stau la baza formării și punerii în aplicare a altor principii ale controlului departamental 
asupra activităților instanțelor (judecătorilor) din Ucraina.

Este dovedit că principiile controlului departamental asupra activităților instanțelor (judecătorilor) 
din Ucraina nu sunt doar principiile (ideile) inițiale care stau la baza punerii în aplicare a activităților 
relevante. Ele reprezintă un anumit punct de plecare, sursa pe care ar trebui să se construiască relațiile 
în exercitarea activităților de control de către entitățile autorizate, respectarea acestora este obligatorie 
pentru toți participanții la aceste relații juridice, iar orice abatere de la aceștia ar trebui să atragă 
consecințele negative sub forma răspunderii legale.

Cuvinte cheie: principii, control departamental, instanțe, judecători, statul de drept, legalitate.

The article, based on an analysis of the scientific views of scientists, provides an author's definition 
of the concept of departmental control over the activities of courts (judges) in Ukraine. The circle of 
principles of implementing departmental control in the field under study is outlined.

The following principles of departmental control over the activity of courts (judges) in Ukraine are 
defined and characterized: rule of law and legality; principle of effectiveness and efficiency; principle of 
efficiency; principle of planning; principle of science; principle of professionalism; the principle of the 
reality of punishment in the event of a deviation from compliance with applicable law by judges principle 
of distribution of competencies of controlling entities; the principle of respect for the independence, 
independence and inviolability of judges; the principle of interaction of subjects of control.

It was found that the principles of the rule of law and rule of law are key (basic) in the implementation 
of any activity. They stipulate that when implementing departmental control over the activities of judges, 
the following must be observed: firstly, the norms of the current legislation that determine the legal basis 
for the activities of judges in Ukraine, and also regulates the work of subjects of departmental control; 
secondly, the norms of morality, ethics, as well as existing legal customs and traditions. In addition, it 
is indicated that the rule of law and rule of law underlie the formation and implementation of other 
principles of departmental control over the activities of courts (judges) in Ukraine.

It is proved that the principles of departmental control over the activities of courts (judges) in Ukraine 
are not just the initial principles (ideas) that underlie the implementation of the relevant activities. They 
represent a certain starting point, the source on which relations should be built in the exercise of control 
activities by authorized entities, their observance is mandatory for all participants in these legal relations, 
and any deviation from them should entail the onset of negative consequences in the form of legal liability.

Keywords: principles, departmental control, courts, judges, rule of law, legality.
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Состояние исследования. На сегодняш-
ний день, проблеме осуществления ведом-
ственного контроля неоднократно уделялось 
внимание различными специалистами. В част-
ности ее рассматривали: А.В. Зайчук, Ю.Д. Ку-
нев, Л.Р. Баязитов, М. Б. Катарина, В.В. Молда-
ван, А.В. Молдаван, И.Е. Марочкин, А.Н. Му-
зычук, В.Е. Телипко, М.С. Орлов, В.А. Ребкало, 
Ю.Д. Полянский, О.В. Петрушин, В. Л. Пле-
скач, В.П. Рубцов, Н.И. Перинская и другие. 
Впрочем, несмотря на большое количество 
научных разработок, в юридической литера-
туре отсутствуют комплексные исследования, 
посвящены принципам осуществления ведом-
ственного контроля за деятельностью судов 
(судей) в Украине.

Именно поэтому целью статьи является: 
определить и охарактеризовать принципы ве-
домственного контроля за деятельностью су-
дов (судей) в Украине.

Изложение основного материала. Начи-
ная научное исследование, следует отметить, 
что принципы – это бесспорные требования, 
идеи, ключевые основы, соблюдение которых 
является обязательным при осуществлении 
любой деятельности. Следует отметить, что, 
несмотря на то, что в юридической литерату-
ре существует большое количество подходов 
к определению принципов контроля, впрочем, 
единого перечня принципов именно ведом-
ственного контроля за деятельностью судей, 
так сформировано и не было. Поэтому мы, 
опираясь на анализ научных взглядов ученых 
и норм действующего законодательства сфор-
мулируем собственное видение перечня и со-
держания этих принципов. 

В первую очередь, по нашему мнению, 
следует обратить внимание на принцип вер-
ховенства права. В юридической науке прин-
цип верховенства права рассматривают в двух 
аспектах: во-первых, в широком смысле - как 
модель правовой организации государствен-
ной власти в обществе, то есть как «верховен-
ство права за государством», согласно чему он 
практически охватывает все основы правового 
государства; во-вторых, в узком смысле - как 
модель соотношения права и закона в регули-
ровании общественных отношений [1, с. 328]. 
Указанный принцип отражает приоритетность 

прав и свобод человека и гражданина в работе 
государственного механизма, взаимоотноше-
ниях индивида с государственными органами 
и их должностными лицами. В соответствии 
со статьей 3 устава Совета Европы, каждый 
член Совета обязательно должен признать 
принципы верховенства права и реализации 
прав человека и основных свобод всеми лица-
ми, находящимися под его юрисдикцией [2]. 
Во исполнение этого международного обяза-
тельства, обусловленного ратификацией Укра-
иной указанного Устава, соответствующий 
принцип был закреплен и на уровне основного 
закона нашей страны (статья 8 Конституции 
Украины). Признавая принцип верховенства 
права в Конституции, справедливо отмечает 
Л.В. Ций, законодатель создал надлежащие ус-
ловия эффективной защиты прав и свобод че-
ловека, а также подтвердил, что национальное 
законодательство не должно противоречить 
естественным правам человека, в частности на 
жизнь, свободу, безопасность, собственность, 
равенство и т.д. [3, с. 89].

С принципом верховенства права тесно 
связан принцип законности. Вообще, закон-
ность - это комплексное политико-правовое 
явление, которое отражает правовой характер 
организации общественно-политической жиз-
ни, органическую связь права и власти, права 
и государства. В широком социально-полити-
ческом смысле, законность - это режим обще-
ственно-политической жизни [4]. А.П. Вихров 
и И.А. Вихрова указывают, что закон живет 
только тогда, когда он выполняется, воздей-
ствует на общественные отношения, на со-
знание и поведение людей. Эта сторона права 
связана с действенностью закона и характери-
зуется понятием законность. Законность отра-
жает общий принцип отношения общества к 
праву в целом. Содержание законности связа-
но как с поведением субъектов, реализующих 
право, так и с деятельностью государственных 
органов, обеспечивающих его формирование, 
реализацию и защиту [4].

Таким образом, принципы верховенства 
права и законности являются ключевыми 
(базовыми) при осуществлении любой дея-
тельности. Они предусматривают, что при 
осуществлении ведомственного контроля за 
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деятельностью судей должны быть соблюде-
ны: во-первых, нормы действующего законо-
дательства, которыми определяются правовые 
основы деятельности судей в Украине, а также 
регулируется работа субъектов ведомствен-
ного контроля; во-вторых, нормы морали, 
этики, а также существующие правовые обы-
чаи и традиции. Кроме того, следует указать, 
что именно верховенство право и законность 
лежат в основе формирования и реализации 
других принципов ведомственного контроля 
за деятельностью судов (судей) в Украине, в 
частности:

- принцип действенности и эффективно-
сти. Отметим, что понятие «эффективность» 
происходит от понятия «эффект» (от лат. 
Eff ectus) и означает выполнение, действие. Эф-
фективность и действенность ведомственного 
контроля за работой судей, по нашему мне-
нию, являются одними из ключевых принци-
пов осуществления соответствующей деятель-
ности. Поскольку: во-первых, такой контроль 
должен реализовываться при минимальных 
затратах финансовых, материально-техниче-
ских, человеческих и т.д., однако при этом его 
результат должен быть качественным, и та-
ким, который определенным образом можно 
рассчитать; во-вторых, конечный результат 
ведомственного контроля должен способство-
вать выявлению реальных проблем в данной 
сфере, а также принятию соответствующего 
управленческого решения.

- принцип оперативности. В общем пони-
мании оперативность - это принцип, который 
требует быстрого проведения аналитического 
исследования, формирования четких выводов, 
рекомендаций, которые служат основой для 
своевременного принятия соответствующих 
управленческих решений, а также контроля за 
их выполнением [5, с.18]. Принцип оператив-
ности отражает требования, связанные с бы-
стрым реагированием на возникновение не-
обходимости осуществления контроля, а так-
же со своевременным применением соответ-
ствующих мер по результатам осуществления 
контрольной деятельности. Это проявляется 
в установлении сжатых, небольших сроков со-
вершения соответствующих действий [6, с.49]. 
Таким образом, оперативность, как принцип 

осуществления ведомственного контроля за 
деятельностью судов (судей) в Украине, пред-
усматривает, что контрольно-зазорные меро-
приятия: во-первых, должны быть проведены 
в самые сжатые сроки; а во-вторых, связанны 
с быстрым реагированием на случаи, которые 
требуют соответствующей реакции со сторо-
ны уполномоченных субъектов.

- принцип плановости. Суть этого прин-
ципа заключается в том, что вся контрольная 
деятельность базируется на основе целостной 
системы плановых актов, структуры, порядка 
проведения, утверждение и выполнение кото-
рых определяют соответствующие норматив-
ные акты. Планирование деятельности спо-
собствует и надлежащему контролю, который, 
в основном, также носит планомерный ха-
рактер. Принцип планирования присущ всем 
контрольно-зазорным органам, поскольку от 
надлежащего планирования их работы зави-
сит полное и своевременное выполнение соот-
ветствующих задач и функций [7].

- принцип научности. Принцип научно-
сти предполагает основательное исследование 
всех контрольных процедур и их критическое 
осмысление с функциональной точки зрения, 
а также предсказания всех возможных вариа-
ций результатов осуществления контрольной 
деятельности уполномоченным субъектом. 
И.С. Орехова справедливо отмечает, что науч-
ность контроля является восходящим прин-
ципом от научности социального управления 
и предполагает предварительную разработку 
процедур осуществления контроля, на основа-
нии сведений, полученных в процессе контро-
ля, определения объектов, предметов и сфер, 
по которым необходимо осуществлять кон-
троль, разработка мер воздействия по резуль-
татам контроля и механизмов их применения. 
Принцип призван обеспечить максимальную 
результативность, как самого контроля, так и 
принципов, на основании которых последний 
осуществляется [8, с.312].

- принцип профессионализма. Професси-
онализм осуществления контроля лицами с 
высоким уровнем профессионального образо-
вания, что и позволяет избежать возможных 
злоупотреблений, поверхностного подхода к 
контролю, создает условия для достижения 
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положительного результата контрольной дея-
тельности. От уровня профессиональной под-
готовки субъекта контроля зависит резуль-
тативность контроля в целом. В.М.  Гаращук 
уточняет, что этот принцип является «залогом 
объективности и реальности контроля» [9, 
с.101].

- принцип реальности наказания в случае 
выявления отклонения от соблюдения норм 
действующего законодательства судьями. В 
данном случае речь идет о возможности насту-
пления для судей юридической ответственно-
сти в случае выявления совершенных ими на-
рушений по результатам проведения контроль-
ных мероприятий. Л. Виноградова указывает, 
что юридическая ответственность судьи - это 
его способность нести отчет перед самим со-
бой, судейским корпусом, квалификационной 
комиссией. Отрицательная (ретроспективная) 
юридическая ответственность судей может 
быть дисциплинарной, гражданско-правовой 
(материальной), уголовной и административ-
ной. Отдельные нормы, касающиеся судейской 
ответственности, закреплено непосредствен-
но в Конституции Украины [10, c.15]. При при-
влечении к дисциплинарной ответственности 
- применяется один из видов дисциплинарных 
взысканий в отношении судьи. В отличии от 
общего трудового законодательства, где взы-
сканиями являются выговор и увольнение, и 
законодательства о государственной службе, 
где взысканиями являются замечание, выго-
вор, предупреждение о неполном служебном 
соответствии, освобождение от должности. 
Законом Украины «О судоустройстве и стату-
се судей» от 2 июня 2016 предлагается специ-
альный перечень таких мер дисциплинарного 
принуждения. К ним законодателем отнесе-
ны: предупреждение; выговор (с лишением 
права на получение доплат к должностному 
окладу в течение одного месяца); строгий вы-
говор (с лишением права на получение доплат 
к должностному окладу в течение трех меся-
цев); представление о временном (от одного до 
шести месяцев) отстранении от правосудия (с 
лишением права на получение доплат к долж-
ностному окладу и обязательным направле-
нием судьи в Национальную школу судей 
Украины для прохождения курса повышения 

квалификации, и последующей квалификаци-
онной оценкой для подтверждения способно-
сти осуществлять правосудие) представление 
о переводе судьи в суд низшего уровня; пред-
ставление об освобождении судьи от должно-
сти [11]. Таким образом, принцип реальности 
наказания для судей, по нашему мнению, де-
лает осуществление ведомственного контроля 
более содержательным и таким, что вообще 
имеет смысл.

- принцип соблюдения независимости, 
самостоятельности и неприкосновенности 
судей. Фактически, пределы независимости 
являются пределами правовых и неправо-
вых форм контроля, влияния на этот субъект 
(явление, состояние) со стороны сторонних 
участников общественных отношений. Отно-
сительно независимости судьи, это понятие ха-
рактеризует совокупность организационных, 
материальных, процессуальных предпосылок 
беспристрастности и самостоятельности осу-
ществления им правосудия. В общественном 
сознании, отмечает Ю.Е.  Полянский, неза-
висимость судей, соединенная с осознанием 
ими своей ответственности перед обществом 
и участниками судебного процесса, рассма-
тривается как важная социальная ценность 
и достояние современного демократическо-
го общества. Судопроизводство может стать 
правосудием в буквальном смысле этого слова 
только в случае, когда оно осуществляется не-
зависимым судьей [12, с. 82].

- принцип распределения компетенций 
контролирующих субъектов. Специфика кон-
трольно-зазорной деятельности проявляется в 
значительной дифференциации объема управ-
ленческих полномочий у разных субъектов, 
делегировании исключительной компетенции 
контроля (принятие юридически значимых 
решений по приобретению и прекращению 
правового статуса судьи) органам судейско-
го управления, деятельность которых не вы-
ходит за пределы судебной сферы [13 , с.100]. 
Эту полноту компетенции органов судейского 
управления, невозможность ее расширенного 
толкования - фактически предусматривает-
ся механизм реализации норм Конституции 
Украины об избрании судей, временное от-
странение от правосудия, освобождение их от 
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должности, осуществление дисциплинарного 
производства [13, с. 445]. В качестве примера 
приведенного выше принципа следует при-
вести то, что Высшая Рада правосудия истол-
ковала Закон Украины «О судоустройстве и 
статусе судей» от 2 июня 2016 таким образом, 
что проверка правдивости утверждений судьи 
в декларации относится к исключительной 
компетенции Высшей квалификационной ко-
миссии судей, хотя ни одно положение закона 
не ограничивает ВРП в самостоятельной про-
верке этих утверждений в рамках дисципли-
нарной процедуры. Очевидно, что, по версии 
Рады, комиссия сначала должна установить 
факт не декларирования или декларирова-
ния недостоверных сведений, а тогда ВРП бу-
дет решать, было ли такое не декларирование 
«заведомо недостоверным». По аналогичным 
мотивам члены ВРП отказывали в рассмотре-
нии жалоб относительно имущественных де-
клараций судей без полной проверки этих де-
клараций НАБУ [14, с. 14-15]. Итак, принцип 
распределения компетенций контролирующих 
субъектов заключается в том, что каждый кон-
тролирующий орган должен отвечать за опре-
деленный спектр деятельности судов и судей.

- принцип взаимодействия субъектов кон-
троля. Взаимодействие является необходимым 
условием надлежащего контроля, поскольку 
все контрольные субъекты имеют общую цель. 
Т.А. Коломоец и П.Д. Матвиенко определяют 
принцип взаимодействия субъектов контроля 
между собой, как рациональное распределе-
ние контрольных полномочий, что означает 
определенную согласованность действий кон-
тролирующих субъектов по отношению к под-
контрольному объекту, взаимной помощи, об-
мен полученной информации для упрощения 
контроля, устранения дублирования, состоя-
ния «постоянного контроля», сосредоточения 
усилий контролирующих субъектов на раз-
личных аспектах деятельности вышеупомяну-
тых органов, причин возможных и реальных 
нарушений, путей их устранения [15, с.40]. Все 
указанное, несомненно, является актуальным 
и в рамках нашего исследования.

Вывод. Таким образом, завершая научное 
исследование, следует обобщить, что прин-
ципы ведомственного контроля за деятельно-

стью судов (судей) в Украине представляют 
собой не просто исходные принципы (идеи), 
которые лежат в основе осуществления со-
ответствующей деятельности. Они представ-
ляют собой определенную отправную точку, 
первоисточник, на котором должны строиться 
отношения при осуществлении контрольной 
деятельности уполномоченными субъектами, 
их соблюдение является обязательным для 
всех участников данных правоотношений, а 
любое отклонение от них, должно влечь за 
собой наступление негативных последствий 
в виде юридической ответственности. В ходе 
исследования нами были охарактеризованы 
такие принципы ведомственного контроля за 
деятельностью судов (судей) в Украине как: 
верховенство права и законность; принцип 
действенности и эффективности; принцип 
оперативности; принцип плановости; прин-
цип научности; принцип профессионализма; 
принцип реальности наказания в случае вы-
явления отклонения от соблюдения норм дей-
ствующего законодательства судьями; прин-
цип распределения компетенций контроли-
рующих субъектов; принцип соблюдения не-
зависимости, самостоятельности и неприкос-
новенности судей; принцип взаимодействия 
субъектов контроля. Как недостаток следует 
указать, что указанные нами начала не нашли 
должного законодательного закрепления, что 
является существенным пробелом как на тео-
ретическом, так и практическом уровнях.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ЮРИДИЧЕСКИХ ОТДЕЛОВ

Articolul, bazat pe o analiză a opiniilor științifice ale oamenilor de știință, a normelor actuale ale 
legislației din Ucraina și a activităților practice ale departamentelor juridice individuale, oferă o descriere 
generală a statutului administrativ-juridic al departamentelor juridice. Se observă că statutul juridic 
administrativ al unui subiect este un set de parametri legali care își determină locul în sistemul de relații 
administrativ-juridice și îl disting de alte entități din domeniul administrației publice. Se demonstrează 
că departamentele juridice ocupă astăzi un loc special în sistemul autorităților, care vorbește despre 
statutul lor administrativ specific.

Cuvinte cheie: statut, statut administrativ, departamente juridice, instituții, organizații, legislație.

В статье, на основе анализа научных взглядов ученых, норм действующего законодатель-
ства Украины и практической деятельности отдельных юридических отделов, предоставлена 
общая характеристика административно-правового статуса юридических отделов. Отмече-
но, что административно-правовой статус субъекта — это совокупность юридических пара-
метров, которые определяют его место в системе административно-правовых отношений и 
выделяют среди других субъектов в сфере государственного управления. Обосновано, что юри-
дические отделы на сегодняшний день занимают особое место в системе органов власти, что 
говорит о свойственном им специфическом административно-правом статусе. 

Ключевые слова: статус, административно-правовой статус, юридические отделы, учреж-
дения, организации, законодательство.

The article, based on an analysis of the scientific views of scientists, the norms of the current legislation 
of Ukraine and the practical activities of individual legal departments, provides a general description of 
the administrative-legal status of legal departments. It is noted that the administrative-legal status of a 
subject is a set of legal parameters that determine its place in the system of administrative-legal relations 
and distinguish it from other entities in the field of public administration. It is substantiated that the 
legal departments today occupy a special place in the system of authorities, which speaks of their specific 
administrative status.

Key words: status, administrative status, legal departments, institutions, organizations, legislation.
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Постановка проблемы. Административная 
реформа, которая сейчас происходит в украин-
ском государстве, коснулась практически всех 
сфер общественной жизни и деятельности раз-
личных органов государственной власти, пред-

приятий, учреждений и организаций, а также их 
отдельных структурных подразделений, в част-
ности и юридических отделов. Теоретические 
результаты проведенных научных исследований 
показали большое количество специфических 
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аспектов работы юридических отделов в Укра-
ине. При этом следует отметить, что последние 
в большинстве случаев являются участниками 
административно-правовых отношений, а со-
ответственно и вся их деятельность в большей 
части регламентирована нормами именно ад-
министративного законодательства. Подтверж-
дению данного тезиса и будет посвящено пред-
ставленное научное исследование.

Состояние исследования. Отдельные про-
блемные вопросы функционирования юридиче-
ских отделов в контексте деятельности различ-
ных предприятий, учреждений и организаций в 
своих научных трудах рассматривали: А.А. Аки-
мов, С. Болдырев, В.Н. Гаращук, А.А. Дмитрен-
ко, А.В. Левченко, А.Н. Музычук, Н.М. Онищен-
ко, Ю.В. Слабунова, С.Стеценко, Р.А. Халфина, 
С.Н. Яровой и многие другие. Впрочем, несмо-
тря на большое количество научных достиже-
ний, в юридической литературе отсутствуют 
комплексные исследования, посвященные ха-
рактеристике административно-правового ста-
туса юридических отделов.

Именно поэтому целью статьи является: 
предоставить характеристику административ-
но-правового статуса юридических отделов.

Изложение основного материала. Начиная 
научное исследование следует отметить, что 
административно-правовой статус субъекта 
— это совокупность юридических параметров, 
которые определяют его место в системе адми-
нистративно-правовых отношений и выделяют 
среди других субъектов в сфере государственно-
го управления. К числу подобных юридических 
параметров относятся: во-первых, совокуп-
ность юридических возможностей субъекта, то 
есть субъективные права, предоставленные ему 
законодательством и которые он может реали-
зовать в предусмотренном нормативно-право-
выми актами порядке; во-вторых, совокупность 
определенных законодательством обязанностей 
субъекта административно-правовых отноше-
ний на выполнение которых направлено его дея-
тельность; в-третьих, предусмотрена компетен-
ция субъекта административно-правовых отно-
шений, то есть, вектор и тип его деятельности, 
функциональная направленность; в-четвертых, 
место субъекта в организационно-правовой 
структуре государственного управления. На 

наш взгляд, именно на основании приведенных 
параметров можно определить особенности и 
содержание административно-правового ста-
туса любого субъекта правоотношений, в част-
ности, юридических отделов. Для раскрытия и 
анализа данных параметров проанализируем 
положения нормативно-правовой системы в 
рассматриваемом направлении.

В частности, в соответствии с Постановле-
нием Кабинета Министров Украины «Об ут-
верждении Общего положения о юридической 
службе министерства, других органов испол-
нительной власти, государственных предпри-
ятий, учреждений и организаций» от 26.11.2008 
№1040, юридическая служба (отдел) органа ис-
полнительной власти, предприятия, образуется 
как самостоятельное структурное подразделе-
ние, вид которого зависит от объема, характера 
и сложности правовой работы (департамент, 
управление, отдел, сектор). В структуре аппара-
та местной госадминистрации функции юриди-
ческой службы может выполнять специалист, на 
которого возлагается выполнение соответству-
ющих обязанностей. На предприятии функции 
юридической службы может выполнять юри-
сконсульт соответствующей категории. Для 
представления интересов государства в судах 
при рассмотрении дел, стороной или третьим 
лицом, в составе юридической службы образу-
ется соответствующее подразделение или такие 
полномочия предоставляются отдельной долж-
ностному лицу. В своей работе юридическая 
служба подчиняется непосредственно руково-
дителю органа исполнительной власти, пред-
приятия [1]. Юридическая служба органа испол-
нительной власти в соответствии с возложенны-
ми на нее задачами: организовывает и участвует 
в обеспечении реализации государственной 
правовой политики в соответствующей сфере, 
правильного применения законодательства в 
органе исполнительной власти, на предприятии, 
относится к сфере его управления, в представле-
нии интересов органа исполнительной власти в 
судах; разрабатывает и принимает участие в раз-
работке проектов нормативно-правовых актов 
по вопросам, относящимся к компетенции орга-
на исполнительной власти; проверяет соответ-
ствие законодательству и международным дого-
ворам Украины проектов приказов и других ак-
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тов, представляемых на подпись руководителя 
органа исполнительной власти, согласовывает 
(визирует) их при наличии виз руководителей 
заинтересованных структурных подразделений; 
проводит юридическую экспертизу проектов 
нормативно-правовых актов, подготовленных 
структурными подразделениями органа ис-
полнительной власти, по результатам которой 
готовит заключения по форме, утверждаемой 
Минюстом, согласовывает (визирует) их при 
наличии виз руководителей заинтересованных 
структурных подразделений; и т.д. [1].

Юридическая служба органа исполнитель-
ной власти, государственного предприятия, 
имеет право: проверять соблюдение законности 
структурными подразделениями органа испол-
нительной власти, что относится к сфере его 
управления; получать в установленном порядке 
для выполнения возложенных на нее задач не-
обходимые документы, информацию, справки, 
расчеты, другие материалы от должностных 
лиц территориальных органов и предприятий, 
принадлежащих к сфере управления. С целью 
обеспечения своевременного выполнения за-
дач, требующих оперативного принятия соот-
ветствующих мер, должностные лица обязаны 
безотлагательно подавать необходимые матери-
алы по требованию юридической службы; при-
влекать с согласия руководителей структурных 
подразделений органа исполнительной власти 
специалистов с целью подготовки проектов 
нормативно-правовых актов и других докумен-
тов, а также разработку и осуществление меро-
приятий, проводимых юридической службой в 
соответствии с возложенными на нее задачами; 
информировать руководителя органа исполни-
тельной власти о возложении на юридическую 
службу обязанностей, выходящие за пределы ее 
компетенции; и т.д. [1].

Кроме приведенного общего положения 
правовой статус юридической службы в струк-
туре того или иного органа государственной 
власти определяется специальным ведомствен-
ным законодательством. Так, например, в об-
ласти деятельности Министерства обороны 
Украины Приказом от 16.05.2016 №259 утверж-
дено «Положение о Юридическом департамент 
Министерства обороны Украины». В указанном 
нормативно-правовом акте указано, что юри-

дический департамент является структурным 
подразделением аппарата Министерства обо-
роны Украины, который предназначен для ор-
ганизации правовой работы, направленной на 
правильное применение, соблюдение и предот-
вращение невыполнения требований законо-
дательства, других нормативных актов при вы-
полнении возложенных на Министерство обо-
роны Украины задач и функций, а также пред-
ставительства интересов Минобороны в судах. 
Департамент является органом управления с 
подчиненными ему территориальными юриди-
ческими подразделениями и органом, который 
осуществляет общее руководство юридической 
службой Минобороны. Департамент подчи-
няется непосредственно Министру обороны 
Украины, которое направляет, координирует и 
контролирует его деятельность [2]. На указан-
ный департамент возлагается целый ряд прав 
и обязанностей, которые, в частности, тесно 
связаны с перечнем его полномочий. В соответ-
ствии с ними Департамент: организует и уча-
ствует в реализации государственной правовой 
политики по вопросам национальной безопас-
ности в военной сфере, сфере обороны и воен-
ного строительства, правильного применения 
законодательства в Минобороны, учреждениях 
Минобороны и в Вооруженных Силах Украины; 
организовывает работу по разработке проектов 
законов Украины, актов, Президента Украины и 
Кабинета Министров Украины в структурных 
подразделениях Минобороны, в подчиненных 
ему органах военного управления и органах 
военного управления Вооруженных Сил Укра-
ины по вопросам национальной безопасности 
в военной сфере, сфере обороны и военного 
строительства, мобилизации, прохождения во-
енной службы, обеспечения деятельности Воо-
руженных Сил Украины, в области оборонного 
планирования, военного образования и науки, 
других вопросов, относящихся к компетенции 
Минобороны; организовывает и контролиру-
ет выполнение в аппарате Минобороны норм 
Конституции Украины, законов Украины, ак-
тов Президента и Кабинета Министров Укра-
ины по направлению деятельности; проводит 
юридическую и антидискриминационную экс-
пертизу проектов нормативно-правовых актов, 
подготовленных Минобороны, по результатам 
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которой готовит заключения по форме, утверж-
даемой Министерством юстиции Украины, со-
гласовывает (визирует) их при наличии виз 
соответствующих руководителей, заинтересо-
ванных структурных подразделений Минобо-
роны и органов военного управления; проводит 
совместно с заинтересованными структурными 
подразделениями Минобороны и органами во-
енного управления работу по анализу и обобще-
нию практики применения законодательства по 
вопросам, относящимся к компетенции Мино-
бороны, разрабатывает предложения по его со-
вершенствованию, представляет их на рассмо-
трение руководству Минобороны для решения 
вопроса по разработке проектов нормативно-
правовых актов и других документов и внесения 
их на рассмотрение в установленном порядке; 
осуществляет в пределах компетенции, меры 
по адаптации законодательства Украины по во-
просам обороны, военного строительства в ча-
сти выполнения обязательств Украины в сфере 
европейской интеграции и права Европейского 
Союза, а также имплементации (интеграции) 
международного гуманитарного права в нацио-
нальное законодательство; и т.д. [2].

В рамках Министерства внутренних дел 
Украины на сегодняшний день создан специаль-
ный Департамент юридического обеспечения. 
Департамент является структурным подраз-
делением аппарата МВД, который выполняет 
задачи и функции юридической службы Ми-
нистерства, подчиняется непосредственно го-
сударственному секретарю МВД. Деятельность 
Департамента направляется и координируется 
Министром внутренних дел Украины. Департа-
мент осуществляет свою работу во взаимодей-
ствию с другими структурными подразделения-
ми аппарата МВД, территориальными органами 
по предоставлению сервисных услуг МВД, за-
ведениями, учреждениями и предприятиями, 
которые принадлежат к сфере управления МВД, 
Главным управлением Национальной гвардии 
Украины. Назначение государственных служа-
щих и работников Департамента на должности 
и их освобождения осуществляются приказами 
МВД в установленном порядке. Департамент 
обеспечивает условия для надлежащей работы 
и повышения квалификации работников юри-
дической службы, отдельными помещениями, 

телефонной и электронной связью, современ-
ными компьютерами и оргтехникой, транспор-
том для выполнения служебных обязанностей, 
нормативно-правовыми актами и справочными 
материалами, пособиями и другой литературой 
по правовым вопросам, электронной системой 
информационно-правового обеспечения, а так-
же доступ в установленном порядке к инфор-
мационным базам (банкам) данных, входящих 
в единую информационную системы Мини-
стерства. Руководство Департамента принима-
ет меры по созданию работникам надлежащих 
условий службы (работы), материально-техни-
ческого обеспечения, профессионального обу-
чения, реализации других прав, определенных 
актами законодательства Украины [3].

Если брать во внимание непосредствен-
но местные органы исполнительной власти то, 
согласно положениям нормативно-правовых 
актов, административно-правовой статус их 
юридических отделов похож со статусом анало-
гичных подразделений в рамках центральных 
органов власти. Например, юридические де-
партаменты местных государственных админи-
страций образуются главой указанных органов 
исполнительной власти и ему подконтрольны. 
Кроме того, подобные департаменты являются 
структурными подразделениями соответству-
ющей государственной администрации. Стоит 
отметить многообразие функциональной на-
правленности работы подобных департамен-
тов. В частности, юридический департамент как 
структурное подразделение соответствующей 
государственной администрации соответствен-
но: организовывает исполнение Конституции и 
законов Украины, актов Президента Украины, 
Кабинета Министров Украины, приказов ми-
нистерств, других центральных органов испол-
нительной власти и осуществляет контроль за 
их реализацией; обеспечивает в пределах своих 
полномочий защиту прав и законных интересов 
физических и юридических лиц; берет в преде-
лах компетенции участие в подготовке предло-
жений к проектам областных программ; может 
вносить предложения по проекту областного 
бюджета; обеспечивает в пределах компетенции 
осуществление мероприятий по предотвраще-
нию и противодействию коррупции; обрабаты-
вает запросы и обращения народных депутатов 
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Украины и депутатов соответствующих мест-
ных советов и т.п. [4].

Юридический департамент, как юридическая 
служба: организовывает и участвует в обеспече-
нии реализации государственной правовой по-
литики в соответствующей сфере, правильного 
применения законодательства в структурных 
подразделениях государственной администра-
ции; разрабатывает проекты распоряжений гла-
вы государственной администрации; проверяет 
соответствие законодательству и международ-
ным договорам Украины проектов распоряжений 
председателя государственной администрации в 
сфере земельных и лесных отношений, согласо-
вывает (визирует) осуществляет работу, связан-
ную с заключением договоров о продаже и (или) 
аренде земельных участков государственной соб-
ственности, принимает участие в их подготовке, 
а также внесения изменений в них; проверяет со-
ответствие законодательству и международным 
договорам Украины проектов приказов руково-
дителей структурных подразделений государ-
ственной администрации, договоров, стороной 
которых является структурное подразделение об-
лгосадминистрации, согласовывает (визирует) их 
в установленном порядке и т.д. [4].

Вывод. Таким образом, юридические отделы 
на сегодняшний день занимают особое место в 
системе органов власти, что в свою очередь свиде-
тельствует о том, что им свойственен специфиче-
ский административно-правой статус. Согласно 
действующему законодательству на данные орга-
низационные образования возлагается большой 
объем прав, обязанностей, и, кроме того, они 
имеют широкий спектр полномочий в различных 
сферах общественной жизни, в том числе сфере 
государственного управления. Оценка и деталь-
ное рассмотрение всех указанных параметров 
дали возможность охарактеризовать администра-
тивно-правовой статус юридических отделов, со-
гласно которому - это структурные подразделе-
ния органов государственной власти, предпри-
ятий, учреждений и организаций, подчиненные 
и подконтрольные руководителю этих субъектов, 
на которые распространяется действие внутрен-
не-организационных основ, а также функции по 
осуществлению правовой работы в пределах со-
ответствующей властной структуры. Таким обра-
зом, юридические отделы является органической 

частью органов власти и других государственных 
образований, существуют внутри них, вст упают в 
административно-правовые отношения от имени 
соответствующего государственного органа или 
организации и осуществляют свою деятельность 
для обеспечения их эффективной и бесперебой-
ной работы.

Приведенные особенности п ринципиаль-
но важны для дальнейшего реформирования 
и развития деятельности юридических отделов 
и правовой работы в органах государственной 
власти, предприятиях, учреждениях, организа-
циях в ц елом. Ведь в данном случае усовершен-
ствование работы служб правового обеспечения 
должно проводится крайне осторожно, так как 
по своему статусу они являются не отдельной 
линейкой властных ведомств, а частью  реально 
существующих органов, из-за чего вмешатель-
ство в их работу может привести к нарушению 
функционирования этих организаций.
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В СФЕРЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

În articol, pe baza analizei punctelor de vedere științifice ale oamenilor de știință, se propune definirea 
de către autor a conceptului de „contracarare a infracțiunilor din domeniul activității economice”. Se 
observă că aplicarea legii, fiind un fenomen destul de complex și multidimensional, în contextul punerii 
în aplicare de către subiecții competenți a combaterii infracțiunilor în domeniul activității economice, are 
o serie de trăsături caracteristice. Este furnizată o listă a acestor caracteristici. S-a efectuat clasificarea 
activităților de aplicare a legii pentru combaterea infracțiunilor în domeniul activității economice.

Cuvinte cheie: aplicarea legii, contracarare, infracțiune, activitate economică, clasificare.

В статье, на основе анализа научных взглядов ученых, предложено авторское определение 
понятия «противодействия правонарушениям в сфере хозяйственной деятельности». Отме-
чено, что правоохранительная деятельность, будучи довольно сложным и многоаспектным яв-
лением, в контексте осуществления компетентными субъектами противодействия правона-
рушениям в сфере хозяйственной деятельности, обладает рядом характерных особенностей. 
Приведен перечень этих особенностей. Осуществлена классификация правоохранительной дея-
тельности по противодействию правонарушениям в сфере хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, противодействие, правонарушение, 
хозяйственная деятельность, классификация.

In the article, based on the analysis of the scientific views of scientists, the author’s definition of 
the concept of “counteracting offenses in the field of economic activity” is proposed. It is noted that 
law enforcement, being a rather complex and multidimensional phenomenon, in the context of the 
implementation by competent subjects of countering offenses in the field of economic activity, has a 
number of characteristic features. A list of these features is given. The classification of law enforcement 
activities to combat offenses in the field of economic activity has been carried out.

Key words: law enforcement, counteraction, offense, economic activity, classification.

 Сугак Алексей Викторович - соискатель Университета современных знаний
УДК: 342.95 (477)

Постановка проблемы. Конституция 
Украины признала, что права и свободы че-
ловека и их гарантии определяют содержание 
и направленность деятельности государства, 
которое отвечает перед человеком за свою 
политику. При этом утверждение и обеспече-
ние прав и свобод человека является главной 
обязанностью страны [1]. Указанные кон-

ституционные предписания являются важ-
ной гарантией обеспечения реализации прав 
личности во всем многообразии сфер обще-
ственной жизни, в том числе и сфере хозяй-
ственной деятельности. Вместе с тем, только 
одного декларирования, хотя и на уровне Ос-
новного Закона Украины, недостаточно чтобы 
соответствующие права были реализованы. 
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В частности, что касается сферы хозяйствен-
ной деятельности, к сожалению, приходится 
констатировать значительное количество на-
рушений прав человека, имеющих место. Для 
обеспечения состояния защищенности таких 
прав, его восстановление в случае противо-
правного посягательства, в нашем государстве 
функционируют соответствующие правовые 
механизмы, ведущее место среди которых за-
нимает правоохранительная деятельность.

Состояние исследования. Отдельные про-
блемные вопросы, связанные с осуществление 
правоохранительной деятельности по проти-
водействию правонарушениям в различных 
сферах общественной жизни в своих научных 
трудах рассматривали В. М. Дубинчак, М.В. 
Белоконь, А. А. Джураева, А.М.  Завальный, 
А.В. Носач, А.Н. Кулиш, А.Н. Музычук, И.В. 
Соловьевич, А. В. Сукманова, С.Ф. Денисюк и 
многие другие. Впрочем, несмотря на большое 
количество научных достижений, недостаточ-
но исследованным является понятие право-
охранительной деятельности по противодей-
ствию правонарушениям в сфере хозяйствен-
ной деятельности.

Цель и задачи статьи. Целью статьи явля-
ется предложить собственное определение по-
нятия правоохранительной деятельности по 
противодействию правонарушениям в сфере 
хозяйственной деятельности. Для достижения 
цели планируется решить следующие задачи: 
проанализировать теоретические подходы к 
определению понятия «правоохранительная 
деятельность»; определить круг характерных 
особенностей данной научной категории; осу-
ществить классификацию правоохранитель-
ной деятельности по противодействию право-
нарушениям в сфере хозяйственной деятель-
ности.

Научная новизна статьи заключается в 
том, что работа является одной из первых по-
пыток, опираясь на анализ научных мнений 
ученых, выяснить сущность и особенности 
правоохранительной деятельности по проти-
водействию правонарушениям в сфере хозяй-
ственной деятельности.

Изложение основного материала. Право-
охранительная деятельность представляет 
собой широкую и разнообразную систему 

усилий государства по обеспечению порядка 
и согласия в обществе. Эта сфера имеет слож-
ное структурное строение, различные грани 
и аспекты, «блоки», а также составные части, 
каждая из которых выполняет определенные 
функции по обеспечению прав и свобод граж-
дан и охране конституционного строя [2, с.31]. 
Правоохранительная деятельность, подчер-
кивает М.В.  Белоконь, является чрезвычайно 
сложным и противоречивым социальным фе-
номеном [3, с. 8]. Из этого следует, что право-
охранительная деятельность, имеющая место в 
любой сфере общественных отношений, в том 
числе по противодействию правонарушениям 
в сфере хозяйственной деятельности, будет 
иметь сложный и многоаспектный характер. 
Конечно, такое положение дел будет иметь 
свое влияние и на определение некоторых из 
разновидностей правоохранительной деятель-
ности по противодействию правонарушениям 
в сфере хозяйственной деятельности и опре-
деления их особенностей. Однако, в первую 
очередь, сложность определения отдельных 
видов правоохранительной деятельности по 
противодействию правонарушениям в сфере 
хозяйственной деятельности обусловливается 
отсутствием законодательной фиксации сущ-
ности собственно категории «правоохрани-
тельная деятельность». Кроме этого, следует 
подчеркнуть и тот факт, что ученые также нее-
динодушны в своих позициях по определению 
сущности правоохранительной деятельности. 

В большинстве случаев сущность правоох-
ранительной деятельности ученые-правоведы 
определяют, акцентируя внимание на ее субъ-
ектный состав - специальных государственных 
органах. Так, например, во время исследования 
функций современного государства А. А. Джу-
раева указывает на то, что правоохранитель-
ная деятельность - это форма осуществления 
функций государства посредством властной 
оперативной работы государственных органов 
по охране норм права от нарушений, защиты 
предоставленных гражданам субъективных 
прав и обеспечения выполнения возложенных 
на них юридических обязанностей [4, с. 108]. 
В исследовании, посвященному особенностям 
юридических фактов в сфере правоохрани-
тельной деятельности, А. Н. Завальный обра-
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щает внимание на следующее определение пра-
воохранительной деятельности как деятельно-
сти специализированных государственных ор-
ганов (прокуратуры, органов внутренних дел, 
судов, исправительно-трудовых учреждений), 
призванных осуществлять непосредственную 
борьбу с преступностью [5, с. 117]. По мнению 
А. В. Носач, правоохранительную деятель-
ность можно охарактеризовать как осущест-
вляемую специально уполномоченными орга-
нами государственную деятельность, которая 
реализуется через применение определенных 
средств воздействия с целью обеспечения ох-
раны прав, свобод и законных интересов лич-
ности [6, с. 31]. И. В. Соловьевич считает, что 
правоохранительная деятельность - это раз-
новидность правоприменительной организа-
ционно-правовой государственно-властной 
деятельности, основанной, в первую очередь, 
на принуждении и осуществляется компетент-
ными органами в специально установленных 
формах, ее смысл заключается в реализации 
юридических норм путем издания (принятия) 
индивидуально-конкретных правовых веле-
ний (государственно-властных предписаний) с 
целью противодействия возникновению и раз-
витию противоправных поступков (проступ-
ков и преступлений), нейтрализации и лик-
видации вредного воздействия (последствий), 
правовой оценке содеянного, обеспечении со-
ответствующего социального результата и т.д. 
[7, с. 136]. В ходе исследования особенностей 
публичного администрирования охраны пра-
ва собственности в Украине О.В.  Сукманова 
пришла к выводу о том, что правоохранитель-
ная деятельность осуществляется уполномо-
ченными органами государственной власти, 
имеющих компетенцию и специальные про-
фессиональные знания и навыки, и реализуют 
правоохранительную функцию государства, 
путем принятия обязательных к исполнений 
решений и осуществления публично-охран-
ной деятельности, с целью выявления, пред-
упреждения и пресечения правонарушений в 
соответствующей сфере [8, с. 203].

Анализ приведенных выше позиций сви-
детельствует о том, что некоторые из ученых 
[7, 8] в определение сущности правоохрани-
тельной деятельности пытаются включить 

как можно больше содержательных состав-
ляющих данной деятельности, в результате 
чего в нем содержатся как главные, так и вто-
ростепенные его признаки. Как справедливо 
по этому поводу замечает В. Б. Пчелин, ис-
пользование такого подхода к определению 
сущности соответствующей дефиниции при-
обретает формально-юридический харак-
тер, а само определение становится слишком 
громоздким и сложным к восприятию [9, с. 
12]. Также встречаются и противоположные 
случаи, когда некоторые из ученых довольно 
узко воспринимают суть изучаемого явления, 
в частности, отождествляют его только с дея-
тельностью, осуществляемой путем примене-
ния «определенных средств» или направлена 
только на преодоление общественно опасных 
деяний. По этому поводу вполне подходящим 
кажется позиция относительно того, что в та-
ком случае из сферы действия охранительной 
функции исключаются административные, 
дисциплинарные, гражданско-правовые пра-
вонарушения [10, с. 121].

Нами же были приведены вышеприведен-
ные определения сущности категории «право-
охранительная деятельность» в одном блоке с 
учетом несколько аспектов. Во-первых, их ана-
лиз позволил установить определенные харак-
терные черты такой деятельности, что может 
быть заложено в основу авторского подхода 
к пониманию сущности правоохранительной 
деятельности по противодействию правонару-
шениям в сфере хозяйственной деятельности. 
Например, А. А. Джураевой в приведенном 
выше определении сущности правоохрани-
тельной деятельности [4, с. 108] достаточно 
успешно, по нашему мнению, было сформи-
рована цель ее осуществления. Во-вторых, 
во всех из вышеупомянутых определениях, 
субъекты, уполномоченные осуществлять 
правоохранительную деятельность, рассма-
триваются исключительно как являющиеся 
государственными. Такое утверждение позво-
лит нам провести анализ отдельных разновид-
ностей правоохранительной деятельности по 
противодействию правонарушениям в сфере 
хозяйственной деятельности, что также будет 
способствовать установлению особенностей 
функционирования данной сферы обществен-
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ных отношений с учетом специфики их субъ-
ектного состава.

Действительно, правоохранительная де-
ятельность — это прежде всего деятельность 
государства, направленная на защиту право-
порядка, которая осуществляется ней через 
специально созданные ею органы [11, с. 61], 
которые принято обозначать как правоохра-
нительные. Как справедливо по этому поводу 
отмечает С. Ф. Денисюк, деятельность право-
охранительных органов - стержень всего ре-
жима законности в государстве. Рассмотре-
ние понятия правоохранительных органов 
связано с вопросом о правоохранительной 
деятельности [10, с. 121]. При этом некоторые 
из ученых-административистов справедливо 
подчеркивают тот факт, что несмотря на боль-
шое количество научных исследований, пред-
метом которых были правоохранительные 
органы, их понятие, сущность и особенности 
определяются по-разному, порой, с противо-
положных точек зрения [12, с. 209-210]. Не 
вдаваясь в дискуссии относительно указанной 
проблематики, в рамках данного исследования 
используем определение правоохранительных 
органов, предложенное законодателем. Так, 
как указано в ст. 2 Закона Украины «О государ-
ственной защите работников суда и правоох-
ранительных органов» от 23 декабря 1992 года, 
правоохранительные органы - это органы про-
куратуры, Национальной полиции, службы 
безопасности, Военной службы правопорядка 
в Вооруженных Силах Украины, Националь-
ное антикоррупционное бюро Украины, орга-
ны охраны государственной границы, органы 
доходов и сборов, органы и учреждения ис-
полнения наказаний, следственные изолято-
ры, органы государственного финансового 
контроля, рыбоохраны, государственной лес-
ной охраны, другие органы, которые осущест-
вляют правоприменительные или правоохра-
нительные функции [13].

То есть законодательством четко предус-
мотрен перечень правоохранительных орга-
нов, который, к тому же, не является исчер-
пывающим, поскольку может быть дополнен 
органами, осуществляющими правопримени-
тельные или правоохранительные функции. 
Анализ таких позиций позволяет сформули-

ровать первый из нескольких критериев от-
деления видовых групп правоохранительной 
деятельности по противодействию правона-
рушениям в хозяйственной сфере. При этом 
возможность сгруппировать соответствующее 
явления по нескольким критериям в научно-
правовых кругах обозначают как осуществле-
ние его научной классификация. В частности, в 
юридической энциклопедической литературе 
отмечают, что научная классификация выра-
жает систему законов, присущих соответству-
ющей отрасли действительности [14, с. 115]. С 
чего следует, что отделение видов правоохра-
нительной деятельности по противодействию 
правонарушениям в сфере хозяйственной дея-
тельности путем осуществления научной клас-
сификация позволит более глубоко понять 
сущность данных общественных отношений, 
а значит и выработать наиболее действенные 
рекомендации в направлении совершенство-
вания их функционирования. При этом следу-
ет согласиться с позицией А.Н. Круглова, кото-
рый отмечает, что при делении явления, име-
ющего место в результате применения к нему 
научной классификации необходимо правиль-
но сформировать критерии такого деления. Та-
кая классификации, отмечает ученый, проис-
ходит в определенных формах и базируется на 
каком-то критерии разделения, в качестве ко-
торого выступает группа специфических черт, 
которые отличают этот «подкласс» от других 
[15, с. 97]. Критериями разделения выступают 
определенные черты и особенности того или 
иного объекта (субъекта деятельности), на ос-
новании которых возможно их объединение 
в определенные классификационные группы, 
определение как общих, так и отличительных 
признаков каждой из них [12, с. 275].

Итак, как следует из анализа вышеприве-
денных позиций, в случае если рассматривать 
сущность правоохранительной деятельно-
сти по противодействию правонарушениям в 
сфере хозяйственной деятельности через при-
зму ее осуществления исключительно право-
охранительными органами, среди критериев 
ее классификации на отдельные разновидно-
сти можно назвать следующие: 1) отдельный 
правоохранительный орган, уполномоченный 
противодействовать правонарушений в сфере 
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хозяйственной деятельности; 2) направление 
деятельности правоохранительных органов по 
противодействию правонарушениям в сфере 
хозяйственной деятельности; 3) вид юриди-
ческой ответственности лица, совершившего 
правонарушение в сфере хозяйственной дея-
тельности; 4) стадия производства, на которой 
осуществляется правоохранительная деятель-
ность по противодействию правонарушени-
ям в сфере хозяйственной деятельности. При 
этом анализ приведенных выше разновид-
ностей правоохранительной деятельности по 
противодействию правонарушениям в сфе-
ре хозяйственной деятельности указывает и 
на некоторые из особенностей данной сферы 
общественных отношений. В частности, речь 
идет о значительном количестве правоохра-
нительных органов, задачей которых является 
противодействие правонарушениям в сфере 
хозяйственной деятельности. Кроме этого, 
следует вести речь и о том, что правоохрани-
тельная деятельность по противодействию 
правонарушениям в сфере хозяйственной де-
ятельности осуществляется по нескольким 
направлениям, в результате чего лицо может 
быть привлечено не только к административ-
ной, но и к уголовной ответственности. То есть 
правоохранительная деятельность по проти-
водействию правонарушениям в сфере хозяй-
ственной деятельности будет урегулирована 
несколькими отраслями права.

Вывод. Подытоживая вышесказанное, 
можно сделать вывод, что под правоохрани-
тельной деятельностью по противодействию 
правонарушениям в сфере хозяйственной 
деятельности предлагаем понимать урегули-
рованный на нормативно-правовом уровне 
комплекс мер, которые реализуют государ-
ственные и негосударственные субъекты, в 
пределах, предусмотренных законодатель-
ством направлениях, для предотвращения и 
пресечения правонарушений в сфере хозяй-
ствования, а также привлечения виновных 
лиц к соответствующему виду юридической 
ответственности. 

К характерным особенностям правоохра-
нительной деятельности в контексте противо-
действия правонарушениям в сфере хозяй-
ственной деятельности следует отнести: осу-

ществляется большим количеством субъектов, 
в том числе негосударственными; основными 
субъектами ее осуществления являются мно-
гочисленные правоохранительные органы; 
находит свое проявление в пределах функци-
онирования нескольких общественных от-
ношений; ее нормативной основой является 
сразу несколько самостоятельных отраслей 
права; имеет место как во время производства 
по делам об административных правонаруше-
ниях, так и в рамках осуществления уголовных 
производств.

В качестве отдельной особенности право-
охранительной деятельности по противо-
действию правонарушениям в сфере хозяй-
ственной деятельности следует рассматривать 
значительное количество ее разновидностей, 
что обусловливает необходимость проведения 
их научной классификации. Такую классифи-
кацию предлагаем проводить с учетом сле-
дующих критериев: 1) в зависимости от при-
надлежности субъекта правоохранительной 
деятельности по противодействию правонару-
шениям в сфере хозяйственной деятельности 
на ту, что осуществляется: государственными 
субъектами; негосударственными субъектами; 
2) в зависимости от правоохранительного ор-
гана, осуществляющего такую деятельность, 
на ту, что реализует: судебные органы; органы 
полиции; налоговая милиция, прокуратура; 
Государственная аудиторская служба; Государ-
ственная налоговая служба; тому подобное. 3) 
в зависимости от стадии производства той, что 
реализуется при: открытии производства; рас-
смотрения дела об административном право-
нарушении; досудебное расследование; судеб-
ное разбирательство; исполнения судебного 
решения; тому подобное; 4) в зависимости от 
вида юридической ответственности, к которой 
будет привлечено виновное в осуществлении 
правонарушения в сфере хозяйственной де-
ятельности лицо: административная ответ-
ственность; уголовная ответственность; 5) в 
зависимости от отрасли права, которой уре-
гулирована правоохранительная деятельность 
по противодействию правонарушениям в сфе-
ре хозяйственной деятельности на ту, что ре-
гламентируется нормами: административного 
права; административного процессуального 
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права; уголовного права; уголовного процессу-
ального права; гра жданского права; граждан-
ского процессуального права; хозяйственного 
права; хозяйственного процессуального пра-
ва; финансового права; таможенного права; 6) 
в зависимости от направления деятельности 
правоохранительных органов по противодей-
ствию правонарушениям в сфере хозяйствен-
ной деятельности на ту, что осуществляется 
в пределах: превентивной  деятельности; про-
изводство по делам об административных 
правонарушениях; уголовного производства; 
оперативно-розыскной деятельности.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ 
ПРОКУРАТУРИ

Sunt studiate dispozițiile generale privind sprijinul informațional al parchetelor din Ucraina ca 
element de transparență în statul modern de drept. Sunt analizate particularitățile informațiilor în 
activitatea procurorului și influența acestora asupra formării deschiderii agențiilor de aplicare a legii 
în general și a parchetului în special. Se iau în considerare bazele legale pentru asigurarea transparenței 
parchetului și oportunitatea delimitării limitelor sale legale. Poziția conform căreia activitatea juridică 
a procurorului atunci când lucrează cu informații este un indicator al standardului de legalitate al 
parchetului este justificată.

Cuvinte cheie: Parchetul Ucrainei, sprijin pentru informații, transparență, funcții, competențe, 
deschidere, publicitate.

Исследованы общие положения информационного обеспечения органов прокуратуры Украи-
ны как элемента транспарентности в современном правовом государстве. Проанализированы 
особенности информации в прокурорской деятельности и ее влияние на формирование откры-
тости деятельности правоохранительных органов в целом и прокуратуры в частности. Рас-
смотрены правовые основы обеспечения транспарентности прокуратуры и целесообразность 
определения ее правовых границ. Обоснованно позицию о том, что правовая деятельность про-
курора при работе с информацией является показателем стандарта законности органов про-
куратуры.

Ключевые слова: прокуратура Украины, информационное обеспечение, транспарентность, 
функции, полномочия, открытость, гласность.

The general provisions of information support of the prosecutor’s offices of Ukraine as an element 
of transparency in the modern rule of law are studied. The peculiarities of information in prosecutorial 
activity and its influence on the formation of openness of law enforcement agencies in general and 
the prosecutor’s office in particular are analyzed. The legal bases for ensuring the transparency of the 
prosecutor’s office and the expediency of delineating its legal boundaries are considered. The position 
that the legal activity of the prosecutor when working with information is an indicator of the standard of 
legality of the prosecutor’s office is substantiated.

Key words: Prosecutor’s Office of Ukraine, information support, transparency, functions, powers, 
openness, publicity.
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УДК 342.951

Актуальність теми. На сьогодні система 
правоохоронних органів перебуває в стані по-
стійних та суттєвих інституційних змін. Без-
заперечно, це пов’язано із зміною правової 

регламентації функціонування багатьох із них 
та трансформацією компетенції і повноважень 
правоохоронних органів загалом. Крім того, 
утвердження України як правової держави, у 
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якій гарантується стан захищеності кожному 
громадянину та забезпечується дотримання 
прав людини на найвищому рівні, вимагає та-
кож створення принципово нових та якісних 
правових основ організації діяльності правоо-
хоронних органів. Не є виключенням і система 
органів прокуратури, яка на сьогодні набуває 
значення ключового органу кримінальної юс-
тиції, головним призначенням якого є здій-
снення процесуального керівництва, а також 
підтримання державного обвинувачення.

Зміни в організаційній структурі проку-
ратури України, направлені на її оптимізацію 
та зменшення кількості працівників, мали на-
слідком розбалансування взаємозв’язків, а 
тому вимагають реалізації нової концепції ді-
яльності прокуратури. Крім того, зважаючи на 
активний розвиток інформаційної держави та 
суспільства, сучасна правоохоронна система 
активно використовує інформацію, що поро-
джує все нові виклики перед органами проку-
ратури. Однак нові методи роботи не завжди 
можуть бути підкріплені належним правовим 
та організаційним забезпеченням, і часто відо-
бражають відірваність між задекларованими 
принципами функціонування правоохоронної 
системи та реальним станом її діяльності. Нова 
концепція прокурорської діяльності фактич-
но не забезпечена на належному рівні новими 
технологічними та тактичними рішеннями і, 
зокрема, в частині інформаційного забезпе-
чення. Тому питання правового забезпечення 
інформаційних процесів в системі прокурату-
ри не втрачають своєї актуальності та до сьо-
годні залишаються відкритими для наукових 
пошуків і формування належного правового 
підґрунтя.

Загалом, питання правового забезпечення 
транспарентності прокуратури можна знайти 
у працях науковців як у сфері інформаційного 
права (К. Бєляков, В. Брижко, Р. Калюжний, І. 
Катеринчук, М. Федотов), такі і у працях нау-
ковців, котрі досліджують різні аспекти діяль-
ності органів прокуратури (Р. Басараб, Є. Бла-
жівський, С. Гречанюк, М. Козюбра, М. Косю-
та, В. Сухонос та інші). Тим не менше, є багать 
питань, які залишаються на сьогодні відкри-
тими для вирішення, а тому потребують свого 
теоретичного обґрунтування і дослідження.

Метою даного дослідження є розгляд за-
гальнотеоретичних питань правового забез-
печення транспарентності прокуратури, що 
дасть змогу окреслити її межі, досягнення яких 
в правовій державі є мірилом поваги до інфор-
маційної справедливості загалом.

Виклад основних положень. Звісно, в 
умовах глобалізації важко заперечувати факт 
впливу інформаційних процесів на організа-
цію публічної влади та правоохоронних ор-
ганів загалом. Участь державно-правових ін-
ституцій у інформаційних правовідносинах 
відображає укріплення демократії, прозорості 
та свободи у їх діяльності та, беззаперечно, є 
запорукою формування та утвердження прин-
ципів правової держави.

Органи прокуратури, як самостійна інсти-
туція публічної влади, реалізують свій управ-
лінський вплив шляхом прийняття рішень в 
результаті здійснення функцій нагляду за до-
держанням законності та представництва ін-
тересів в суді, тоді як організація внутрішньої 
системи прокуратури полягає у забезпеченні 
прийняття управлінських рішень. У зв’язку із 
цим, інститут діяльності прокуратури прони-
заний чисельними рішеннями та пов’язаними 
із ними процесами, що інтегрують в правову 
систему держави під окремим напрямом пу-
блічного адміністрування.

Сутність та цінність публічного адміні-
стрування у сфері правоохоронної діяльності 
полягає не тільки у втіленні регулятивної волі 
держави в соціальних відносинах, але і у ство-
ренні умов для справедливого та гармонійного 
функціонування усіх сфер життя суспільства. 
Тому важливим є досягнення відкритості, 
прозорості та гласності публічного механізму 
контролю влади з боку суспільства, яка обира-
ється ним задля свого загального добробуту.

Прозорість в публічному адмініструванні 
правоохоронної діяльності являє собою су-
часний правовий феномен, що створює нові 
горизонти функціональної спроможності 
правової охорони. У цьому розумінні, прозо-
рість в публічному адмініструванні правоохо-
ронної сфери досягається шляхом залучення 
громадськості до прийняття рішень, посилен-
ня контролю за реалізацією повноважень, що 
обмежують права людини, підвищення рівня 
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міжвідомчого співробітництва та координації 
задля посилення ефекту правоохоронної ді-
яльності, забезпечення довіри до влади в особі 
правоохоронних органів та впровадження но-
вих стандартів додержання законів в інформа-
ційних процесах тощо.

З іншого боку, в органах прокуратури що-
дня збільшується обсяг відомостей та даних, 
які слугують як підставами прийняття про-
цесуальних рішень, так і є результатом вжит-
тя певних заходів. Прокурорські управлінські 
рішення стають предметом публічних обгово-
рень, дискусій, судових розглядів. Тому, синер-
гія демократизму та інформаційної глобаліза-
ції є передумовою переосмислення публічного 
адміністрування прокурорською діяльністю в 
сучасному світі інформаційної культури з од-
ночасною побудовою безпечного інформацій-
ного середовища для роботи прокурорів та із 
гарантіями їх інформаційної незалежності.

Видається, поглиблене з’ясування транспа-
рентності як елементу сучасної адміністратив-
но-правової концепції прокуратури, є немож-
ливе без аналізу категоріального апарату та 
передумов дискусу навколо феномену відкри-
тості прокуратури в суспільстві.

Як відомо, з етимологічної точки зору, сло-
во «транспарентність» походить із латинської 
transparere «просвічувати» [1]. Крім того, Укра-
їнський академічний словник поняття «глас-
ність» пояснює від слова гласний, тобто при-
сутній для широкої громадськості, відкритий 
публічний [2]. Сучасний словник української 
мови термін «прозорість» співставляє із до-
ступним для сприйняття, зрозумілим, ясним, 
дохідливим, таким, що легко розгадати, збаг-
нути, явним, неприхованим [3].

На думку М. Ю. Корченкова, атмосфера 
відкритості і гласності дисциплінує суб’єктів 
влади, в значній мірі сприяючи запобіганню 
корупції та інших зловживань, підвищуючи 
ефективність управлінської діяльності. А офі-
ційна навпаки секретність розбещує бюрокра-
тію і призводить до стагнації державного і по-
літичного механізму [4, с. 125]. Схожим чином 
міркує і С. В. Ківалов, обґрунтовуючи, що пра-
вове забезпечення адміністративних процедур 
відбувається виключно на підставі прозорос-
ті, тобто здійснення управлінських дій за без-

умовним правилом їх відкритості для засобів 
масової інформації та громадськості, а також 
доступності такої інформації для громадян [5, 
с. 288].

Більше того, окремі науковці (Д. Галліган, 
В. Полянский, Ю. Старилов) гласність та від-
критість ставлять в основу будь-якого «добро-
го» адміністративізму, оскільки вони дозволя-
ють будь-якій особі, на яку вплинуло вчинене 
адміністративне діяння, дізнатися підстави, 
що слугували для його вчинення (а це важ-
ливий елемент відносин між громадянином 
і державою в ліберальному, демократичному 
суспільстві), та сприяють наглядовим інсти-
тутам, таким як суди, органи розслідування, 
парламентські комітети щодо здійснення зо-
внішнього контролю над адмініструванням [6, 
с. 121].

Крім того, М. Пашковська переконана у 
тому, що транспарентність в публічному праві 
– це сукупність компонентів, які формують на-
лежний рівень розуміння та обізнаності гро-
мадян щодо різних аспектів діяльності органів 
влади, а також забезпечують права та можли-
вості доступу до інформації, участі у роботі 
органів влади, впливу на прийняття рішень та 
контролю за діяльністю посадових осіб [7, с. 
140]. Видається, що саме дане формулювання 
транспарентності є таким, що найбільш широ-
ко розкриває сутність публічних процесів та 
виокремлює важливе значення обізнаності в 
інформаційну епоху.

Слід відмітити, що поняття «транспарент-
ність» вперше було вжите відомим філософом 
і правознавцем Дж. Бентамом у 1790-х рр. у 
контексті прозорого управління або гласності 
(transparent-management or publicity) та аме-
риканським вченим К. Худом у відношенні до 
державного управління [8, с. 136]. Транспарет-
ність та прозорість є по суті термінами іден-
тичними, які можуть набувати забарвлення в 
контексті тих чи інших речей. 

Загалом, інформаційна відкритість, про-
зорість та гласність належать до характерних 
ознак стану інформації, зміст якої може мати 
місце при адекватному розумінні її сутності. 
Втім, обсяг досліджень навколо дефініції «ін-
формація» є більш ніж достатнім на теренах 
адміністративної та інформаційно-правової 
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науки, тому слід використовувати саме легаль-
не визначення даного терміну, розміщене у За-
коні України «Про інформацію», де остання 
розуміється як будь-які відомості та/або дані, 
які можуть бути збережені на матеріальних 
носіях або відображені в електронному вигля-
ді [9].

Натомість, поява чисельних термінів, які 
пояснюють стан інформаційної відкритості є 
також не випадковою, оскільки вчені до цього 
дня дискутують щодо коректності та доціль-
ності вживання тих чи інших правових фено-
менів.

Серед чисельного правового плюралізму 
навіть сформувалася теорія, яка пояснює чи-
сельну кількість інформаційно-правових тер-
мінів, які пов’язані із обігом даних та станами, 
які по-різному описують правову сутність ка-
тегорії «інформація». Теорія системи об’єктів 
інформації складається з упорядкованих, 
взаємопов’язаних інформаційно-правових 
категорій, які об’єднують будь-який тип відо-
мостей (текст, файл, дані, ресурс, документ, 
сторінка і т.д.) в незалежності від стану [10, 
с. 141]. Тобто, означення стану певного типу 
(виду) інформації може залежати від її вигля-
ду, який при цьому, може легко трансформу-
ватись (наприклад, електронний вид можуть 
мати лише відомості із веб-сайту).

Цікаво, що історично, первинні демокра-
тичні правові системи прямо пов’язували із 
відкритістю та гласністю у народовладних про-
цесах. В Стародавньому Римі кримінальне су-
дочинство здійснювалося спочатку народними 
зборами, а потім постійними комісіями, які 
очолювали претори, що забезпечувало глас-
ність на всіх стадіях процесу [11]. У Древніх 
Афінах Клісфен ввів народне голосування, за 
яким громадяни на глиняних черепках писали 
ім’я неблагонадійного громадянина, якого зго-
дом виганяли з міста на десять років. На всена-
родних відкритих голосуваннях вирішувалися 
питання безпеки, демократії тощо [12]. Деякі 
науковці вважають, що інститут транспарент-
ності публічної влади набув свого особливого 
значення на сутності тоді, коли були прийняті 
нові закони та сформовані основні догми адмі-
ністративних правил.

Важливо, що розвиток партисипативної 
демократії на теренах ЄС увінчався широким 
доступом до різного виду інформації: держав-
ної, комерційної, адміністративної, політич-
ної. Наприклад, Закон про свободу інформа-
ції (FOIA) (1966 р.), Закон про просвітлення 
в уряді (1976 р.), Президентська нота (1978 р.) 
разом надають пресі та широкому загалу мож-
ливість отримання багатьох державних доку-
ментів за запитом суб’єкта звернення, а також 
до більшості протоколів зустрічей та багатьох 
президентських актів [13].

Тому, створення інформаційної комуніка-
ції із суспільством при реалізації завдань та 
функцій прокуратури, буде здійснено шляхом 
його участі в публічних інформаційних пра-
вовідносинах. В науковій літературі існує по-
зиція, що в будь-якому разі участь прокурора 
у інформаційних відносинах в усіх випадках 
є публічно-правовою навіть коли прокурор 
представляє інтереси держави за цивільними 
позовами. О.  Харитонова підкреслює, що пу-
блічні правовідносини є формою реалізації 
публічного права, виникають, змінюються та 
припиняються у сфері його дії з метою захисту 
публічного інтересу, а їх обов’язковим учасни-
ком є суб’єкт публічної влади [14, с. 45-46].

Фактично, ключовою особливістю публіч-
них інформаційних правовідносин є наявність 
владного суб’єкта, наділеного певною інфор-
маційною компетенцією, яка проявляється як 
в кримінально-процесуальній, так і адміні-
стративній роботі. 

Крім того, правова природа діяльності 
прокурора, яка пов’язана із інформаційною 
роботою, характеризується наявністю стійних 
міжсуб’єктних зв’язків: «прокуратура-ЗМІ», 
«прокуратура-громадяни», «прокуратура-ін-
ші органи влади та органи місцевого само-
врядування» тощо. В даному випадку цікавою 
є позиція В. С. Цимбалюка, який приходить 
до думки про те, що міжгалузевий зв’язок 
інформаційного права на рівні інституту 
суб’єктів права з іншими галузями права на 
законодавчому рівні описується за наступною 
формулою: автори та споживачі інформації є 
традиційними суб’єктами відносин у сфері 
цивільного, адміністративного та криміналь-
ного права [15, с. 31]. Із цього можна ствер-



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ “SUPREMAȚIA DREPTULUI”
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА»

230 № 4, 2018

джувати, що прокурор може одночасно набу-
вати статусу інформаційного споживача або 
виробника у різних видах правового процесу. 
Наприклад, розглядаючи звернення громадян, 
прокурор виступає споживачем інформації в 
адміністративному процесі, тоді як підготовка 
та надсилання клопотань на проведення пев-
них заходів до суду являтиме собою фактично 
виробництво інформації із застосування ана-
літичної діяльності в кримінальному процесі.

Також, діяльність прокуратури із забезпе-
чення втілення прозорості може виходити із 
процесуальної необхідності, коли оголошен-
ня певних відомостей є прямим посадовим 
обов’язком прокурора, а також поширення пу-
блічної інформації є обов’язком, що випливає 
із забезпечення гарантій права на доступ до 
інформації.

Загалом, реалізація принципу транспа-
рентності в роботі прокуратури має значно 
ширший обсяг як нормативного, так і методо-
логічного підтексту. Слід відмітити деякі осо-
бливості реалізації принципу транспарентнос-
ті в діяльності органів прокуратури.

Так В.В. Король, вважає, що принцип глас-
ності кримінального судочинства, участь у 
якому споконвіку приймала прокуратура, був 
характерною особливістю українського проце-
суального права завжди. У часи середньовіч-
чя тут інститут публічному судового процесу 
судочинства не обмежувався так, як у захід-
ноєвропейських державах [16, с. 10]. Отже, ві-
тчизняний генезис прозорості є автентичним 
для національної правової системи, а не бук-
вальним запозиченням європейської правової 
традиції.

Органи прокуратури є повноцінним 
суб’єктом інформаційної діяльності, з чого ви-
пливає що реалізація принципу прозорості є 
явищем, властивим для прокуратури. Так, В.В. 
Лушер наводить аргументи на користь того, 
що інформаційне забезпечення в органах про-
куратури включає в себе роботу з інформацій-
ними ресурсами, інформаційним програмним 
забезпеченням, а також з аналізом інформації 
(інформаційно-аналітичну роботу) [17, с. 340]. 

Інформаційні принципи, до яких належить 
і засада прозорості особливо проявляється в 
умовах демократичних перетворень та роз-

будови правового суспільства. Тому прозора 
прокуратура як орган наділений владними 
повноваженнями не може існувати в інформа-
ційно закритому суспільстві.

Крім того, обов’язковою особливістю заса-
ди транспарентності є якість інформаційного 
продукту. Відсутність критеріїв оцінки інфор-
маційного продукту, з позиції його зрозумі-
лості, об’єктивності в аспекті сучасного інфор-
маційного плюралізму – породжує відсутність 
вимог до якості публічної інформації та про-
курорської в тому числі. Помилки, невідпо-
відність дійсності, описки – мають не тільки 
технічні, а й правові наслідки, що можуть при-
звести до серйозних порушень прав людини.

Висновки. Таким чином, органи прокура-
тури є вищим органом правоохоронної сис-
теми, які забезпечують втілення законності в 
державі, координують роботу правоохорон-
них органів. Висвітлення стану дотрима ння 
законів та застосування відповідальності до 
винних належить до зовнішніх напрямків ін-
формаційної політики прокуратури. Доне-
сення до населення, громадськості якісних, 
перевірених, узагальнених даних є законним 
обов’язком органів прокуратури. Так, згідно 
ч. 3 ст. 6 Закону України «Про прокуратуру», 
керівники обласних та окружних прокуратур 
на відкритому пленарному засіданні відповід-
ної ради, на яке запрошуються представники 
засобів масової інформації, не менш як двічі на 
рік інформують населення відповідної адміні-
стративно-територіальної одиниці про резуль-
тати діяльності на цій території шляхом надан-
ня узагальнених статистичних та аналітичних 
даних [18].

Загалом, принцип транспарентності в ро-
боті органів прокуратури розглянутий досить 
вузько, що може мати наслідком невірне тлу-
мачення інформаційної діяльності, інформа-
ційно-правового статусу, участі у інформацій-
них правовідносинах прокурорів органів про-
куратур. Тому, принцип прокурорської тран-
спарентності – це поєднання інформаційної та 
правової дійсності в управлінській та функціо-
нальній роботі прокурорів прокуратур різних 
рівнів. Дотримання балансу прозорості та кон-
фіденційності є вимогою не тільки закону, але 



Банах Сергій
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

231№ 4, 2018

й запорукою суспільної довіри, а відкритість 
прокурорської інформації - є завданням тран-
спарентності.

Таким чином, інформаційна транспарент-
ність повинна мати свої межі, досягнення яких 
в правовій державі є «мистецтвом» та мірилом 
поваги до інформаційної справедливості. Пра-
вова діяльність прокурора, в тому числі при 
роботі із інформацією, є своєрідним показни-
ком стандарту законності та наслідування для 
інших правоохоронних органів.

Література
1. Викисловарь слово «транспарентность». 

URL : https://ru.wiktionary.org/wiki
2. Словник української мови: в 11 тт. / АН 

УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Біло-
діда. К.: Наукова думка, 1970-1980. Т. 2. С. 80. 
URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrains-
koi_movy_v_11_tomakh

3. Тлумачний словник української мови. 
URL: http://eslovnyk.com

4. Корченкова, Н. Ю. Принцип информа-
ционной открытости как требование совре-
менной демократии. Вестник Нижегородского 
университета им. НИ Лобачевского. Серия: 
Право 1. 2000. С. 124-128.

5. Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне 
право України: Навчально-методичний посіб-
ник. Вид. друге, перероб. і доп. Одеса: Юридич-
на література, 2002. 312 с.

6. Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов 
Ю.Н. Административное право: история раз-
вития и основные современные концепции. 
М.: Юристъ, 2002. 410 c.

7. Пашковська, М. В. «Поняття транспа-
рентності в сучасній науці Державне управлін-
ня”. Ефективність державного управління  34 
(2013): 135-143.

8. Пашковська, М. В. «Поняття транспа-
рентності в сучасній науці Державне управлін-
ня”. Ефективність державного управління  34 
(2013): 135-143.

9. Про інформацію : Закон України від 
02.10.1992 № 2657-XII // База даних «Законо-
давство України» / Верховна Рада України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2657-12)

10. Бачило, И. Л., Лопатин, В. Н., & Федотов, 
М. А. Информационное право. СПб.: Юрид. 
центр Пресс. 2001. URL: http://www.telecomlaw.
ru/studyguides/infolaw/infolaw_2002_blf.pdf

11. Нечаева, Л. А. (2014). Эволюция прин-
ципа гласности судопроизводства в России 
и зарубежных государствах.  Вестник Меж-
дународного института экономики и пра-
ва. 2014. №3 (16). URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/evolyutsiya-printsipa-glasnosti-
sudoproizvodstva-v-rossii-i-zarubezhnyh-
gosudarstvah.pdf

12. Нечаева, Л. А. (2014). Эволюция прин-
ципа гласности судопроизводства в России 
и зарубежных государствах.  Вестник Меж-
дународного института экономики и пра-
ва. 2014. №3 (16). URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/evolyutsiya-printsipa-glasnosti-
sudoproizvodstva-v-rossii-i-zarubezhnyh-
gosudarstvah.pdf

13. Carolyn B. What Is Transparency? Article 
in Public Integrity, September 2009. URL : https://
www.researchgate.net/publication/250174526_
What_Is_Transparency

14. Харитонова О. Поняття і ознаки публіч-
них правовідносин / О. Харитонова // Вісник 
Національної академії правових наук України. 
№1 (28). С.36-46. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/
bitstream/123456789/4650/2/Xaritonova_36.pdf

15. Цимбалюк В.С. Суб’єкти інформа-
ційного права та інформаційної діяльності / 
В.С. Цимбалюк // Правова інформатика. № 
3(27). 2010. С.29-32. URL: http://ippi.org.ua/
vs-tsimbalyuk-sub%D1%94kti-informatsiinogo-
prava-ta-informatsiinoi-diyalnosti

16. Король, В. В. (2002).  Засада гласності 
та її обмеження в кримінальному судочинстві 
України  (Doctoral dissertation, ступеня канд. 
юрид. наук: спец. 12.00. 09/ВВ Король).

17. Лушер, В. В. Поняття інформаційно-
го забезпечення органів прокуратури Украї-
ни. Форум права. №1. 2014. С. 338-341

18. Про прокуратуру : Закон України; Пере-
лік від 14.10.2014 № 1697-VII // База даних «За-
конодавство України» / Верховна Рада України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1697-18



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ “SUPREMAȚIA DREPTULUI”
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА»

232 № 4, 2018

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

În articol, pe baza analizei punctelor de vedere științifice ale oamenilor de știință, sunt identificate 
și caracterizate următoarele criterii cheie pentru evaluarea eficacității controlului asupra activităților 
instituțiilor criminalistice: 1) funcțional-țintă; 2) organizatoric; 3) legal; 4) economic; 5) public. Se 
subliniază faptul că indicatorul de evaluare este unul dintre factorii cheie, care indică adecvarea și 
relevanța criteriului selectat sau, dimpotrivă, inexpediența utilizării acestuia în evaluare.

Cuvinte cheie: evaluare, criteriu, eficiență, control, instituții criminalistice.

В статье, опираясь на анализ научных взглядов ученых, определены и охарактеризованы 
следующие ключевые критерии оценки эффективности контроля за деятельностью судебно-
экспертных учреждений: 1) функционально-целевой; 2) организационный; 3) правовой; 4) эконо-
мический; 5) общественный. Подчеркнуто, что показатель оценки является одним из ключевых 
факторов, который свидетельствует об адекватности и актуальность выбранного критерия 
или, наоборот, о нецелесообразности его использования в оценке.

Ключевые слова: оценка, критерий, эффективность, контроль, судебно-экспертные учреж-
дения.

In the article, based on the analysis of the scientific views of scientists, the following key criteria 
for assessing the effectiveness of control over the activities of forensic institutions are identified and 
characterized: 1) functional-target; 2) organizational; 3) legal; 4) economic; 5) public. It is emphasized 
that the assessment indicator is one of the key factors, which indicates the adequacy and relevance of the 
selected criterion, or, conversely, the inexpediency of its use in the assessment.

Key words: assessment, criterion, efficiency, control, forensic institutions.
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Постановка проблемы. Контроль являет-
ся чрезвычайно важным инструментом обе-
спечения законности и эффективности дея-
тельности судебно-экспертных учреждений. 
При этом стоит отметить, что качество и дей-
ственность самого контроля зависит от целого 
ряда факторов. В частности, одним из суще-
ственных условий его эффективности явля-
ется организация оценки деятельности самих 
субъектов, которые этот контроль осущест-
вляют. Правильно построенная система оцен-

ки гарантирует своевременный, всеобъемлю-
щий и действенный контроль, который дает 
всю необходимую информацию о состоянии 
законности в объекте контроля, имеющиеся 
в нем проблемы и отклонения от установлен-
ных норм, обеспечивает оперативное реагиро-
вание на них и устранение их негативных по-
следствий. Вместе с тем, для того чтобы оцени-
вание было беспристрастным и объективным, 
то есть обеспечивало получение достоверных 
данных о реальных показателях эффективно-
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сти контроля, оно должно осуществляться на 
адекватных критериях.

Состояние исследования. Отдельные 
проблемные вопросы, связанные с осущест-
влением оценки эффективности контроля за 
деятельностью отдельных органов государ-
ственной власти и их структурных подразде-
лений в своих научных трудах рассматривали: 
Я.В. Бережной, А. И. Гриценко, Д.М. Ластович, 
Л.И. Лысаков, А.Н. Клюев, В.Я Малиновский, 
Л.Л. Приходченко, Д.В. Сухинин А.А. Таньчук, 
А.В. Федорчак, и многие другие. Впрочем, не-
смотря на большое количество научных разра-
боток, в юридической литературе отсутствуют 
комплексные исследования, посвященные вы-
яснению круга критериев оценки эффектив-
ности контроля за деятельностью судебно-экс-
пертных учреждений.

Цель и задачи исследования. Цель статьи 
заключается в том, чтобы очертить круг кри-
териев оценки эффективности контроля за 
деятельностью судебно-экспертных учрежде-
ний, а также предоставить им содержательную 
характеристику. Для достижения указанной 
цели необходимо решить следующие задачи: 
обобщить научные подходы к определению 
критериев оценки; исследовать теоретические 
подходы к сущности и содержанию соответ-
ствующих критериев.

Научная новизна работы заключается в 
том, что в статье впервые, опираясь на анализ 
научных взглядов ученых и норм действующе-
го законодательства, предложено авторское 
видение относительно системы критериев 
оценки эффективности контроля за деятель-
ностью судебно-экспертных учреждений.

Изложение основного материала. Начи-
ная научное исследование стоит отметить, что 
критерий — это, собственно говоря, мерило 
для определения, оценки предмета, явления, 
признак, взятый за основу классификации 
[1, с.588]. В. П. Тронь отмечает, что критерий 
(греч. Kriterion - средство для размышлений) 
— это признак, на основе которого проводится 
оценка, определение или классификация чего-
либо; мерило измерения показателей качества, 
деятельности, функционирования, структуры, 
эффективности, иерархии и т.д.; ценности или 
стандарты, которыми руководствуются, когда 

принимают решения или аргументируют мыс-
ли, поступки в сфере государственного управ-
ления. Требования, которым должны отвечать 
критерии, по мнению исследователя, являют-
ся: критичность, то есть критерий должен быть 
чувствительным к изменению альтернатив, ко-
торые он оценивает; полнота, то есть способны 
определять степень достижения общей цели, 
охватывать все важные аспекты проблемы, 
иметь интегральный характер; и т.д. [2, c.357]. 
А.Ф. Мельник, А.Ю. Оболенский, А. Ю. Васина 
и Л.Ю. Гордиенко в своих работах отмечают, 
что оценка состояния организации и функци-
онирования самого государства, как субъекта 
управления общественными процессами, вы-
ражает эффективность организации и функ-
ционирования субъектов государственного 
управления. Для этого служит группа крите-
риев специальной социальной эффективности 
государственного управления, которые рас-
крывают и характеризуют качество (уровень) 
всей совокупности органов государственной 
власти и местного самоуправления в единстве 
их целеполагания, организации и функцио-
нирования [3, c.154-155]. Далее исследователи 
пишут, что в оценке эффективности государ-
ственного управления важная роль принад-
лежит критериям конкретной социальной 
эффективности деятельности каждого управ-
ленческого органа (органа государственной 
власти или органа местного самоуправления) 
и должностного лица, каждого единичного 
управленческого решения, действия, влияния. 
Эти критерии необходимы потому, что общая 
и социальная эффективность государственно-
го управления является следствием конкрет-
ной социальной эффективности отдельных 
управленческих усилий [3, c.156]. В круг ука-
занных критериев А.Ф. Мельник и др. включи-
ли следующие: степень соответствия направ-
лений, содержания и результатов управлен-
ческой деятельности органов и должностных 
лиц тем ее параметрам, которые отражены в 
правовом статусе органа и отдельной должно-
сти; законность решений и действий органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также их должностных лиц; 
реальность управленческих воздействий; со-
держание управленческих актов (решений, по-
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ступков, действий и т. д.) с точки зрения отра-
жения в них запросов и потребностей людей, 
направленности на их благополучие и разви-
тие; характер и объем взаимосвязей соответ-
ствующих органов государственной власти 
или органов местного самоуправления и их 
должностных лиц с гражданами, их объедине-
ниями и коллективами; мера обеспечения в ре-
шениях и действиях органа и его должностных 
лиц престижа государства; правдивость и це-
лесообразность управленческой информации, 
выдаваемой органами и их должностными ли-
цами; морально-идеологическое воздействие 
управленческой деятельности на «внешнюю» 
среду, на людей, с которыми управленческие 
органы и должностные лица сталкиваются, 
взаимодействуют, совместно решают различ-
ные проблемы [3, c.156-168]. Н. В. Шевченко, 
исследуя критерии и показатели оценки эф-
фективности государственного финансового 
контроля, отмечает, что оценка эффективно-
сти государственного контроля осуществля-
ется по определенным критериям путем иссле-
дования множества взаимосвязанных показа-
телей. Обобщая различные научные подходы 
к определению критериев эффективности, их 
система, по мнению автора, включает: крите-
рий результативности; критерий действен-
ности; критерий экономичности; критерий 
интенсивности; критерий динамичности [4]. 
Вместе с тем Н. Шевченко отмечает, что при-
веденные критерии оценки позволяют сделать 
вывод об эффективности государственного 
контроля только в общей форме. Именно оце-
нивать практические результаты контроля по-
могают разработка и использование устойчи-
вых, постоянных измерителей - показателей. 
Если критерии достижения цели контроля 
имеют общий характер, то для показателей ха-
рактерно раскрытие внутреннего содержания 
контрольной работы, выявление составных 
частей, из которых состоит полученный по-
ложительный результат, и дает возможность 
оценивать качество государственного контро-
ля. Показатели играют двойную роль: с одной 
стороны, свидетельствуют об уровне работы 
контролирующего органа, что является осно-
вой оценки его работы, а с другой - выявля-
ют и устраняют нарушения. Показатели всег-

да должны включать в себя количественную 
оценку проведенной контрольным органом 
работы [4].

Поэтому, учитывая вышеизложенное, счи-
тает, что с целью повышения качества и эф-
фективности контроля за деятельностью су-
дебно-экспертных учреждений, считаем, что в 
качестве основных критериев оценки данного 
контроля следует использовать следующие: 
1) функционально-целевой; 2)  организацион-
ный; 3) правовой; 4) экономический; 5) обще-
ственный.

Раскрывая сущностное содержание и зна-
чение каждого из указанных критериев важно 
обратить внимание на показатели оценки по 
этим критериям. Поскольку именно они вы-
ступают своего рода доказательством, обосно-
ванием того, что критерий выбран верно, что 
соответствует целям оценки, обеспечивает по-
лучение данных, имеющих реальное значение 
в конкретной ситуации. По этому поводу спра-
ведливо отмечают В. П. Тронь и Ю. П. Сурмин, 
что для содержательного отбора критериев 
нет объективных методов, все зависит от про-
блемной ситуации, цели, наличия данных и 
квалификации человека [2, c.357]. И именно 
показатель оценки является одним из ключе-
вых факторов, что свидетельствует об адекват-
ности и актуальность выбранного критерия 
или, наоборот, о нецелесообразности его ис-
пользования в оценке.

Первый, то есть функционально-целевой 
критерий оценки, предусматривает определе-
ние соответствия целей, направлений, форм 
и методов контроля реально существующему 
положению, проблемам деятельности судеб-
но-экспертных учреждений. Данный крите-
рий имеет достаточно общий характер, тем не 
менее он очень важен с точки зрения опреде-
ления целесообразности и перспектив разви-
тия контроля. Ведь контроль — это не просто 
нормативно-правовые предписания, а реально 
осуществляемая работа, имеющая свою обще-
ственную ценность, характеризуется соответ-
ствующим внешним выражением, реализуется 
с использованием определенных приемов и 
ориентирована на достижение определенных 
результатов. Соответственно для того, чтобы 
определить, насколько контроль соответству-
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ет его социальному назначению, должны быть 
подвергнуты оценке те задачи, которые он при-
зван решать, а также набор средств и инстру-
ментов, выбраны для решения данных задач. 
Отсюда возникает вполне логичный вопрос о 
том, каким образом должно осуществляться 
измерение показателей соответствия контроля 
по этому критерию? Учитывая всеобщность и 
комплексность данного критерия, считаем, что 
при его применении основным показателем 
должен стать результат, полученный за опре-
деленный период осуществления контроля, по 
сравнению с его результатами за предыдущий 
период (периоды). То есть назначение данного 
критерия заключается в том, чтобы выяснить в 
верном ли направлении развивается механизм 
контроля, является ли он правильно ориен-
тированным и действенным, способствует ли 
улучшению состояния дел в объекте контроля. 
А если нет, - то в чем заключается проблема и, 
на какой стадии контроля она возникает (в мо-
мент его планирования, непосредственно при 
осуществлении контрольных мероприятий, на 
этапе принятия мер по результатам контроля 
и т.п.).

Следующий критерий — это организаци-
онный, применение которого ориентировано 
на определение соответствия организацион-
но-управленческой структуры субъекта (субъ-
ектов) контроля возложенных на него (них) 
задачей по осуществлению данного контроля. 
Оценка по данному критерию предполагает 
определение действенности и оптимальности 
построения (организации) как системы субъ-
ектов контроля за деятельностью судебно-экс-
пертных учреждений в целом, так и внутрен-
ней организационно-управленческой струк-
туры каждого из этих субъектов отдельно. То 
есть результаты оценивания по этому крите-
рию предоставляют информацию о количе-
стве институтов, уполномоченных осущест-
влять исследуемый контроль, их организаци-
онном подчиненным, построении и характере 
взаимоотношений между собой и теми, в от-
ношении кого этот контроль осуществляется, 
принципам оптимальности, оперативности и 
действенности контроля. Показателями оцен-
ки по данному критерию, по нашему мнению, 
должны выступать: оперативность реагирова-

ния органов контроля на проблемы, возника-
ющие в деятельности судебно-экспертных уч-
реждений, и сроки их надлежащего решения; 
сроки принятия управленческих решений в 
системе органов контроля и их доведение до 
непосредственных исполнителей; нагрузки на 
субъектов контроля и интенсивность их рабо-
ты; результаты достигнуты субъектами кон-
троля во взаимодействии между собой; дей-
ственность координации в системе субъектов 
контроля.

Данные показатели позволяют определить, 
насколько целесообразно существование того 
или иного звена системы контроля, что обе-
спечивает существующие в ней вертикальные 
и горизонтальные отношения и взаимосвязи, 
и необходимо ли управляющее воздействие, и 
его результативность.

Очень важным критерием оценки эффек-
тивности контроля за деятельностью судебно-
экспертных учреждений является правовой 
(или юридический) критерий. Использование 
данного критерия имеет целью оценить каче-
ство и действенность контроля именно как 
средства противодействия правонарушениям 
в деятельности судебно-экспертных учрежде-
ний. Оценка по данному критерию определяет 
роль контроля не только как средства выявле-
ния нарушений законности, но и устранение 
их негативных последствий и предупреждения 
возможного появления подобного противо-
правного поведения в будущем. Что касается 
показателей, по которым должно осущест-
вляться данное оценивание, то к ним следует 
отнести: количество выявленных правонару-
шений за соответствующий период контроля 
и динамика правонарушений по сравнению 
с предыдущими периодами; повторяемость 
правонарушений в деятельности судебно-экс-
пертных учреждений; выявлены ли условия 
и факторы, способствовавшие могут способ-
ствовать прошение законности, а также при-
нятых для их устранения меры.

Экономический критерий оценки, целью 
которого является определить целесообраз-
ность использования судебно-экспертными 
учреждениями предоставленных им матери-
ально-финансовых ресурсов. Важность данно-
го критерия обусловлена тем, что судебно-экс-
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пертные учреждения обеспечиваются за счет 
бюджетных средств.

И, наконец, последним, впрочем, не менее 
важным, критерием оценки контроля является 
общественное мнение. М. И. Грибан, В. Г. Кре-
мень отмечают, что общественное мнение - по-
ложение массового сознания, которое включа-
ет отношение (скрытое или явное) различных 
социальных общностей, слоев и классов, групп 
людей к событиям и фактам социальной дей-
ствительности. Действуя во всех сферах обще-
ственной жизни, общественное мнение одно-
временно имеет пределы, определяемые обще-
ственной значимостью событий, явлений, и 
т.д.. Массовое сознание, пишут юристы, фик-
сируется в общественном мнении, что состав-
ляет, с одной стороны, политический инсти-
тут, который принимает участие в осущест-
влении власти, механизм принятия решений 
на всех уровнях жизни общества, а с другой 
- совокупное суждение, которое высказыва-
ется различными социальными общностями 
по поводу тех или иных событий, явлений 
действительности. Общественное мнение за-
нимает определенную позицию, дает совет, ре-
комендации, выносит решения по различным 
вопросам общественно-политической жизни, 
регулирует поведение индивидов, общностей 
и социальных учреждений, поддерживая или 
отрицая те или иные представления, ценности, 
нормы [5].

Оценка по такому критерию как обще-
ственное мнение позволяет выяснить состоя-
ние доверия населения к работе судебно-экс-
пертных учреждений, а также уровень удов-
летворенности их услугами. Показателями 
оценки здесь выступают данные, полученные 
в результате различного рода опросов, анке-
тирования, анализа обращений (включая жа-
лобы) граждан по вопросам деятельности ис-
следуемых учреждений. Так, в случае наличия 
многочисленных жалоб на работу судебно-
экспертных учреждений, особенно если пред-
мет затронутых в них вопросов повторяется из 
года в год, свидетельствует о том, что контро-
лирующие органы не обеспечивают надлежа-

щего реагирования на проблемы и нарушения 
в деятельности судебно-экспертных учрежде-
ний.

Вывод. Подытоживая вышеизложенное, 
считаем необходимым отметить, что предло-
женный круг критериев оценки эффективно-
сти контроля за деятельностью судебно-экс-
пертных учреждений не имеет исключитель-
ного характера и может изменяться и допол-
няться другими критериями, в зависимости от 
тех или иных потребностей и обстоятельств. 
Впрочем, именно приведённые критерии, по 
нашему убеждению, позволяют комплексно 
подойти к оценке эффективности указанного 
контроля, обеспечивая получение выводов по 
поводу значимости, целесообразности, эффек-
тивности и других важных характеристик это-
го контроля.
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