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Introducere. Problema socializării juridice a 
devenit actualmente una dintre cele mai actua-

le şi stringente pentru societatea noastră în contextul 
democratizării şi edificării statului de drept, întrucît 
a devenit iminentă necesitatea unei culturi juridice 
corespunzătoare, pentru ca aceste valori să prindă 
rădăcini în Republica Moldova. Sub acest aspect, 
socializarea juridică apare ca un instrument cu aju-
torul căruia ar fi posibilă cultivarea unui nivel înalt 
de cultură juridică generaţiei tinere, de care depinde 
viitorul democratic al statului nostru.

Dincolo de semnificaţia deosebită a socializării 
juridice pentru cultura juridică a membrilor societă-
ţii, trebuie să recunoaştem că în consecință o aseme-
nea cultură va asigura securitatea persoanei, adică 
respectarea drepturilor şi libertăţilor acesteia şi rea-
lizarea intereselor ei. 

Scopul prezentului studiu constă în analiza con-
ceptului de socializare juridică şi a esenţei acesteia, 
în elucidarea formelor de realizare şi a potenţialilor 
subiecţi implicaţi în procesul socializării juridice.

Rezultate obţinute şi discuţii. Chiar din mo-
mentul naşterii sale, fiinţa umană începe să-şi pună 
în valoare potenţialul social de care dispune, anga-
jîndu-se într-un proces continuu de interacţiune cu 
semenii, învăţînd, lărgindu-şi experienţa cognitivă şi 
socială, folosind o gamă diversificată de deprinderi, 
care îi permit să participe activ la viaţa societăţii. 
Acest proces important de însuşire de către indivizi 
a unor roluri sociale noi, prin care aceștia îşi dezvol-
tă propria identitate şi se manifestă ca membri activi 
ai societăţii, este numit socializare [1].

În literatura de specialitate, socializarea este de-
finită ca „procesul de însuşire de către personalitate 
a valorilor sociale create de omenire, de generaţiile 
precedente, un proces de adaptare la viaţa în socie-
tate, între oameni” [2].

În opinia savantului D. Banciu, socializarea re-
prezintă „procesul de transmitere, învăţare şi interi-
orizare a valorilor şi normelor sociale specifice unui 
grup social sau unei societăţi” [3].

O altă definiţie formulează A. Mihăilă, potrivit 
căruia prin socializare se înţelege procesul de achi-
ziţionare a normelor şi valorilor sociale de către in-
divid. Într-un sens larg, el este de fapt un proces de 
transfer al experienţei sociale de la vechea generaţie 
la descendenţi, un proces de menţinere a culturii şi a 
instituţiilor necesare convieţuirii sociale [4].

Aşadar, socializarea este procesul prin care indi-
vidul deprinde treptat, prin interacţiunea cu alţii şi 
participînd la viaţa socială, normele, valorile, gîndi-
rea, cunoştinţele unei anumite culturi în care s-a năs-
cut. Socializarea este un proces activ prin care indi-
vizii selecţionează diferite influenţe culturale pentru 
a-şi construi propria imagine despre cine sînt şi cum 
ar trebui să gîndească şi să acţioneze ca membri ai 
culturii proprii [5].

„Omul nu se naşte uman, ci devine uman în pro-
cesul educaţiei” (R. E. Park). Din această maximă 
reiese că socializarea formează personalitatea omu-
lui şi îl adaptează la viaţa în colectiv, îl orientează în 
alegerea şi realizarea unor acţiuni necesare atingerii 
scopurilor propuse [6].

Scopul socializării îl reprezintă obţinerea confor-
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mismului, a unui comportament omogen din partea 
indivizilor în toate situaţiile sociale cu care se vor 
confrunta.

Integrarea indivizilor în grupurile, colectivităţile 
sociale este rezultatul acţiunii a trei factori:

însuşirea, interiorizarea normelor juridice şi a) 
morale, a modelelor de comportament şi a valori-
lor;

conştientizarea de către individ a faptului că b) 
posibilităţile sale de opţiune referitoare la rolurile 
asumabile sînt limitate;

dobîndirea de către individ a conştiinţei res-c) 
ponsabilităţii referitoare la modul în care el respectă 
normele etico-juridice, în virtutea căreia evită sanc-
ţiunile punitive ce urmează în mod firesc după încăl-
carea normelor, şi el doreşte, concomitent, să obţină 
mai mult prestigiu, aprecieri pozitive în urma con-
formării la modelul etico-juridic oferit de societate.

Subliniem în context că socializarea unui om de-
curge pe parcursul întregii sale vieţi, dar cele mai 
semnificative procese pentru formarea personalităţii 
au loc în perioada copilăriei (după unii cercetători, 
chiar la o vîrstă fragedă [7]) şi a adolescenţei. Desi-
gur, atît în această perioadă, cît şi în cele ce urmea-
ză sînt posibile deformări care, în totalitatea lor, se 
numesc asocializare, înlăturarea cu succes a cărora 
denumindu-se resocializare.

Luînd în consideraţie cele consemnate, notăm că 
formarea personalităţii apte să respecte, să fortifice 
şi să dezvolte valorile societăţii, create de generaţiile 
trecute, să respecte drepturile şi libertăţile celorlalţi 
cetăţeni reprezintă o sarcină importantă a societăţii, 
soluţionarea căreia este strîns legată de procesul de 
socializare a personalităţii. Omul, născîndu-se prin 
esenţă ca animal, care dispune, potrivit ilustrului 
A.n. Leontiev [8], de unica capacitate – de a deveni 
om, se formează ca personalitate pe parcursul dez-
voltării sale (ontogeneză).

Din aceste considerente, în studiile de specialita-
te se accentuează rolul enorm al pedagogiei în pro-
cesul socializării. La timpul său, ilustrul Im. Kant 
(1747-1804) scria: „Dacă există o ştiinţă cu adevărat 
necesară omului, atunci aceasta va fi ştiinţa din care 
se poate învăţa cum trebuie să fim pentru ca să fim 
oameni” [9]. 

O parte importantă a procesului de socializare a 
personalităţii o constituie socializarea juridică, a 
cărei esenţă constă în însuşirea de către aceasta a 
valorilor juridice, transformarea acestora în norme 
de viaţă şi comportament, în calităţi individuale şi 
particularităţi psihologice. ”Pentru a trăi conform 
dreptului – scria A.S. Alekseev (citat de A. M. Stoli-

arenko [10]) – e necesar mai întîi de toate ca dreptul 
să trăiască în noi. Omul educat nu este cel care se 
comportă educat, dar cel care altfel nu poate să se 
comporte”.

Rezultatele socializării generale se răsfrîng şi 
asupra sferei juridice. Personalitatea cu o înaltă eru-
diţie, cu o educaţie morală, socială, culturală şi in-
telectuală dispune de calităţi ce formează baza com-
portamentului legal. Ea este în stare, practic în orice 
situaţie, intuitiv, din considerente raţionale să aleagă 
modul legal de comportament. În acelaşi timp, o so-
cializare juridică reuşită exclude complet posibilita-
tea unui comportament deviant [11]. 

Socializarea juridică reprezintă, astfel, procesele 
de integrare a individului în sistemul relaţiilor juri-
dice proprii unei societăţi, în baza asimilării culturii 
juridice a acesteia, însuşirii active a realităţii juridi-
ce, formării consecvente a conştiinţei juridice [12]. 

Într-o altă viziune, socializarea juridică este pro-
cesul prin care indivizii învaţă să se conformeze nor-
melor juridice şi îşi însuşesc aceste norme şi valorile 
aferente lor [13].

În acest context, prof. I. Guceac susţine că socia-
lizarea juridică presupune substituirea obligativităţii 
externe a dreptului, întemeiate pe constrîngere, prin 
obligativitatea internă a dreptului, la temelia căreia 
se află constatările social-normative. Aceste consta-
tări sînt o importantă sursă internă de alimentare a 
activismului juridic al individului şi se exprimă în 
orientarea spirituală principală la valorile culturii 
juridice a societăţii [14]. 

Sarcina asigurării socializării juridice, după cum 
afirmă cercetătorul A.M. Stoliarenko [15], este deo-
sebit de importantă mai ales în condiţiile edificării 
societăţii democratice şi de drept. Ea nu este o sarci-
nă complementară, ci o sarcină ce contribuie la so-
cializarea generală şi la formarea personalităţii, dat 
fiind faptul că: 

viziunile juridice sînt în acelaşi timp şi vizi-- 
uni asupra concepţiei despre lume; 

relaţiile juridice sînt totodată şi relaţii morale; - 
deprinderile juridice sînt deprinderi ale unui - 

comportament civilizat; 
poziţia juridică este o poziţie generală în viaţă; - 
comportamentul legal este o condiţie a succe-- 

sului în viaţă. 
Socializarea juridică este un proces de lungă 

durată (pe parcursul întregii vieţi) şi drept scop are 
structurarea conştiinţei juridice a individului, forma-
rea atitudinii pozitive în raport cu realitatea juridică, 
cu normele de drept, elaborate în vederea reglemen-
tării raporturilor sociale [16].
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Esenţa socializării juridice a persoanei constă în 
faptul că individul este educat de mediul ce îl încon-
joară. Astfel, socializarea juridică a persoanei este 
înregistrată atunci cînd indivizii îşi formează propria 
conduită ca urmare a influenţei ce o primesc din reali-
tatea socială şi juridică, din partea comportamentului 
membrilor societăţii. În acest caz, indivizii preiau ca 
exemplu în adoptarea propriei conduite comporta-
mentul demnitarilor de stat, reprezentanţilor organe-
lor de drept, alte modele de conduită întîlnite în viaţa 
socială şi juridică ce îi înconjoară şi pe care oamenii 
consideră că ar fi bine să le adopte [17].

Prin urmare, unul din instrumentele care pot con-
firma şi asigura consolidarea societăţii civile şi edi-
ficarea statului de drept este socializarea juridică a 
individului, în special, încadrarea lui activă în diver-
sitatea relaţiilor sociale [18].

Este important să precizăm în această ordine de 
idei că în literatura de specialitate se disting două 
tipuri de socializare în funcţie de atitudinea indivi-
dului faţă de legile statului [19]:

Socializarea pozitivă1) , care implică însuşirea 
unui comportament socialmente dezirabil, accepta-
rea normelor şi legilor în vigoare. El este rezultatul 
acţiunii familiei şi al educaţiei oficiale. Bineînţeles 
că normele nu sînt respectate în toate situaţiile, pen-
tru că, uneori, individul încalcă pentru scurte peri-
oade de timp una sau mai multe norme de drept cînd 
consideră necesar. Esenţial este însă faptul că, de 
obicei, normele sînt acceptate, iar nerespectarea lor 
este trecătoare. Multe persoane traversează ocazio-
nal strada prin locuri nepermise sau omit să declare 
unele mici venituri suplimentare, însă ele acceptă 
faptul că regulile de circulaţie trebuie respectate, 
iar impozitele trebuie plătite şi consideră comporta-
mentul propriu drept o excepţie.

Socializare negativă2) . Socializarea nu implică 
întotdeauna o interiorizare a legilor şi a moralei ma-
crogrupului, ci uneori implică însuşirea unor valori 
contrare acestora. În literatura sociologică se vorbeşte 
de „subculturile delincvente”, de grupurile care pro-
movează valori antisociale şi reprezintă o adevărată 
şcoală pentru infractori. Într-adevăr, unele infracţiuni 
necesită o îndemînare deosebită şi infractorii învaţă 
un timp îndelungat „tainele meseriei” de la confraţi 
înainte de a acţiona singuri (de exemplu, spărgătorii 
profesionişti trebuie să înveţe să deschidă diferite ti-
puri de safeuri, iar traficanţii de droguri parcurg o cale 
lungă de la stadiul de simplu distribuitor la cel de şef 
de reţea, învăţînd să recunoască diversele tipuri de 
droguri, să le evalueze puritatea, să depisteze posibilii 
clienţi sau să se ascundă de poliţie) [20].

Referindu-ne şi în continuare la cercetările au-
torului A.M. Stoliarenko [21], notăm că în viziunea 
sa rezultatul socializării juridice se materializează 
în formarea juridică a personalităţii cu o psihologie 
juridică. Sub aspect pedagogic, aceasta presupune 
prezenţa: erudiţiei juridice (ca rezultat al învăţării 
juridice), educaţiei juridice, instruirii juridice şi 
dezvoltării juridice. Totalitatea acestor momente, 
într-o manifestare superioară, configurează cultura 
juridică a personalităţii.

Erudiţia juridică presupune deţinerea de către 
cetăţeni a anumitor cunoştinţe, viziuni şi convingeri, 
ce permit înţelegerea sferei juridice a vieţii societăţii, 
rolul dreptului şi a ordinii de drept, aprecierea lor ca 
valori, condiţii necesare unei vieţi şi dezvoltări nor-
male a societăţii şi protecţiei eficiente a cetăţenilor. 
Cetăţeanul erudit conştientizează profund propriile 
drepturi şi libertăţi, limitele lor. Viziunile, convinge-
rile şi atitudinile lui se caracterizează prin formula: 
„Libertatea şi drepturile mele se termină acolo unde 
se încep drepturile şi libertatea altui om”. 

O asemenea personalitate este conştientă că dreptu-
rile sînt indivizibile de obligaţii, cel care are mai multe 
drepturi are şi mai multe obligaţii şi viceversa – cel 
care are mai puţine obligaţii are şi mai puţine drepturi. 
nu poate fi nici democraţie, nici umanism pînă cînd 
oamenii nu vor înţelege şi nu se vor comporta civi-
lizat în ceea ce priveşte dreptul, drepturile, libertăţile 
şi obligaţiile. Erudiţia juridică este astfel un element 
important al unei conştiinţe juridice mature [22]. 

Educaţia juridică a cetăţenilor se distinge printr-
un șir de elemente, dintre care [23]:

respectul faţă de lege şi legalitate, perceperea - 
acestora ca valori supreme, ca norme ale vieţii care 
confirmă şi protejează valorile morale ale societăţii; 
ca valori fără de care este imposibilă realizarea in-
dividului pe cale civilizată; ca un mijloc eficient de 
soluţionare a problemelor; ca o forţă sigură menită 
să protejeze drepturile şi libertăţile omului;

prezenţa scopurilor, planurilor, intenţiilor, ac-- 
ţiunilor, faptelor şi activităţilor conforme dreptului 
şi respingerea completă a celor care nu corespund 
acestuia;

necesitatea, dorinţa, deprinderea de a se com-- 
porta permanent în limitele prescrise de drept şi mo-
tive juridice stabile în acest sens [24];

tendinţa permanentă de a alege doar metode - 
şi mijloace legale de satisfacere şi realizare a inte-
reselor şi necesităţilor, de atingere a scopurilor, de 
soluţionare a problemelor;

rezistenţa fermă faţă de ademenirile crimino-- 
gene;
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tendinţa de a acorda ajutor organelor de ocro-- 
tire a ordinii de drept în acţiunile de înlăturare a 
cauzelor şi condiţiilor de comitere a infracţiunilor, 
în realizarea principiului inevitabilităţii răspunderii 
juridice;

tendinţa de a-i opri pe alţii de la comiterea - 
faptelor ilegale (manifestări deviante) şi de stimula-
re a comportamentului lor legal;

manifestarea activă în menţinerea ordinii de - 
drept la locul de muncă, de trai etc.

Instruirea juridică a cetăţenilor se manifestă (ca-
racterizează) prin [25]:

cunoaşterea unui volum minim de acte nor-- 
mative (norme juridice) necesare pentru viaţă şi ac-
tivitate, pentru comportamentul în viaţa cotidiană;

deprinderi şi priceperi de comportament legal - 
în diferite situaţii juridice şi în soluţionarea proble-
melor ce pot surveni în activitatea sau viaţa indivi-
dului;

cunoaşterea posibilităţilor, procedurilor şi re-- 
gulilor de protecţie juridică a drepturilor şi interese-
lor în instituţiile corespunzătoare;

cunoştinţe şi deprinderi de comportament şi - 
acţiuni cu utilizarea mijloacelor de autoprotecţie în 
situaţii criminale periculoase;

cunoaşterea limitelor legitimei apărări.- 
Dezvoltarea juridică a cetăţeanului ce dispune de 

o cultură juridică se exprimă prin [26]:
dezvoltarea conştiinţei, care pe parcursul vie-- 

ţii şi a activităţii să permită realizarea unor evaluări 
şi alegeri, luarea unor decizii în corespundere cu ce-
rinţele comportamentului legal;

dezvoltarea calităţilor care nu ar admite un - 
comportament victimologic, adică riscant, uşuratic, 
desfrînat, provocator, neatent;

apariţia interesului, motivelor şi necesităţii de - 
autoperfecţionare.

Luînd în consideraţie momentele enunţate, putem 
constata că un rol deosebit de important în procesul 
de socializare juridică le revine autorităţilor şi insti-
tuţiilor specializate ale statului (justiţie, autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale) [27]. 

În acest proces, un rol important le revine şi unor 
asemenea forme de organizare socială cum sînt fa-
milia, şcoala, biserica, comunitatea locală, sursele 
de informare în masă. Totodată, este evident că pro-
blema educaţiei juridice ţine de datoria profesională, 
în primul rînd, a juriştilor [28] (idee susţinută de mai 
mulţi cercetători, printre care: A. Smochină [29], T. 
Popovici [30], Gh. Avornic [31] etc.), deoarece anu-
me juriştii, savanţii, profesorii şi studenţii facultă-
ţilor de drept, colaboratorii organelor de drept sînt 

datori, în virtutea menirii lor sociale, să contribuie în 
mod direct, prin educaţia juridică, instruirea juridi-
că, la propagarea cunoştinţelor juridice, la ridicarea 
nivelului de cultură juridică. 

Concluzie. Considerăm necesar a sublinia că, în 
prezent, marea responsabilitate ce revine societăţii 
noastre constă în asigurarea unei socializări juridice 
adecvate tinerei generaţii, în promovarea unor mo-
dele de conduită corecte, legale, responsabile şi tole-
rante, în excluderea deformării conştiinţei şi culturii 
juridice prin tolerarea corupţiei şi a iresponsabilită-
ţii, mai ales la nivelul autorităţilor statului, întrucît 
doar astfel este posibilă consolidarea morală şi juri-
dică a ordinii din comunitate, garantarea securităţii 
şi liberei dezvoltări a persoanei.
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Introducere. Cesare Beccaria afirma: „Legile 
sînt condiţiile sub care oamenii independenţi şi 

izolaţi s-au unit pentru a forma o societate (...) Suma 
porţiunilor de libertate sacrificate de fiecare pentru bi-
nele său constituie suveranitatea unei naţiuni”. Astfel, 
în decursul istoriei, noţiunea de suveranitate a evoluat 
în funcţie de scopurile societăţii, de interesele şi valori-
le ce trebuiau protejate, conţinutul ei deosebindu-se de 
la o orînduire socială la alta şi de la un stat la altul [5, 
p. 410-411].

De-a lungul timpului au existat diferite concepţii 
asupra suveranităţii, care au mers de la afirmarea şi 
justificarea sa ca realitate şi principiu pînă la negarea 
sa pentru că ar fi ceva învechit, demodat şi – mai mult 
chiar – pînă la considerarea suveranităţii ca o sursă de 
conflicte.

În prezent, suveranitatea este autoritatea supremă 
cu care este înzestrat statul de către popor prin formele 
democratice constituţionale şi, în calitate de putere su-
premă a statului, implică competenţa exclusivă a aces-
tuia asupra teritoriului naţional şi independenţa sa faţă 
de orice altă putere pe plan extern.

Scopul prezentului articol constă în abordarea 
conceptuală a fenomenului studiat prin determinarea 
originii, conținutului și a principalelor teorii privind 
suveranitatea. Scopul urmărit constă în aprofunda-
rea studierii transpunerii la nivel constituţional a 
principiului suveranităţii, de asemenea în cercetarea 
diverselor aspecte referitor la mecanismele de exer-
citare a suveranităţii de către autorităţile reprezenta-
tive ale statului. 

Materiale şi metode aplicate. studiul efectu-
at a avut la bază cercetarea doctrinei, a legislației 

naționale și celei internaționale în domeniu. Au fost 
aplicate metodele: logică, sistemică, juridică, istori-
că și comparativă.

Rezultate obținute şi discuţii. Pentru prima dată, 
noţiunea de suveranitate (ce derivă de la adjectivele 
latine: superanus = peste toți; suprematis = peste toate 
[15, p. 44]) a fost folosită de către juristul francez Cler-
mont Tonnerre în contextul analizei Constituţiei fran-
ceze din 1791, definind-o ca fiind „libertatea colectivă 
a societăţii” [5, p. 408].

În literatura de specialitate, suveranitatea adeseori 
este considerată de către cercetători ca noţiune ce con-
semnează patru fenomene diferite: 

1)  suveranitatea internă or organizarea puterii în li-
mitele statului; 

2)  suveranitatea hotarelor ori capacitatea guvernu-
lui de a controla deplasările peste hotare;

3)  suveranitatea internaţională de stat sau recunoaş-
terea reciprocă de către state; 

4)  suveranitatea de la Westphalia [17], care presu-
pune interzicerea activităţii actorilor externi în chestiu-
nile interne ale ţării. Acceptarea principiului neameste-
cului în chestiunile statului şi în posibilităţile lui să sta-
bilească de sine stătător normele edificiilor sale interne 
rămîne a fi indicele principal al suveranităţii.

În doctrina juridică pot fi identificate mai multe 
definiții ale suveranităţii. Astfel, primul profesor de 
drept constituţional român, Constantin Dissescu, con-
sideră că suveranitatea este inerentă oricărui stat, că ea 
poate fi găsită în exerciţiu pretutindeni unde există o 
societate politică [8, p. 395]. Ioan Muraru înţelege prin 
suveranitate dreptul poporului de a decide asupra pro-
priei sorți, de a stabili linia politică a statului şi alcătu-
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irea organelor lui, precum şi de a controla activitatea 
acestora [13, p. 161].

Ion Deleanu este de părere că suveranitatea repre-
zintă acea calitate a puterii de stat în temeiul căreia 
această putere are vocaţia de a adopta orice decizie 
politică, juridică, militară, economică ş.a. în toate tre-
burile interne şi externe, fără nicio imixtiune din partea 
altei puteri [7, p. 54].

Astfel, definim suveranitatea ca un drept funda-
mental și inalienabil al statului de a conduce societatea, 
de a stabili raporturi cu alte țări şi de a-și rezolva pro-
blemele interne şi externe în mod liber şi conform vo-
inţei sale, fără nicio imixtiune din exterior, respectînd 
suveranitatea altor state, precum şi normele dreptului 
internațional.

Din cele expuse, rezultă că suveranitatea se mani-
festă:

• Pe plan intern, constînd în supremaţia pute-
rii de stat asupra teritoriului şi asupra unei populaţii, 
supremație concretizată în elaborarea unor norme cu 
caracter general şi în supravegherea aplicării acestora 
în viaţa cotidiană.

• Pe plan extern, constînd în independenţa statului 
în raporturile sale cu alte state sau cu orice alte puteri 
exterioare.

În doctrina constituţională modernă se consideră că 
conţinutul suveranităţii pe plan intern se caracterizează 
prin anumite trăsături generale, dintre care:

caracterul 	 originar şi plenar – se manifestă prin 
faptul că suveranitatea este exercitată şi emană direct 
de la popor şi nu poate fi atribuită altor puteri din afara 
ţării. Prerogativele suveranităţii sînt plenare, deoarece 
cuprind toate domeniile de activitate a societăţii orga-
nizate în stat: politic, economic, cultural, social, intern, 
extern etc.;

caracterul 	 unic al suveranităţii – constă în in-
existenţa unei alte puteri de aceeaşi natură, care să o 
concureze. Dacă suveranitatea poporului este unică, 
rezultă că şi suveranitatea statului este esenţialmente 
unică, ceea ce nu exclude divizarea şi exercitarea sepa-
rată a funcţiilor statului;

caracterul 	 indivizibilităţii – relevă că suvera-
nitatea, fiind unitară, nu poate fi divizată în cote-părți 
aparţinînd unor titulari diferiţi;

caracterul 	 inalienabil – pune în evidenţă că 
naţiunea nu îşi poate abandona, ceda, împrumuta sau 
înstrăina definitiv şi irevocabil suveranitatea, fie unui 
stat sau grup de persoane, fie unor organizaţii interna-
ţionale;

caracterul 	 imprescriptibil – reţine că suveranita-
tea există atîta timp cît există titularul ei – poporul sau 
naţiunea respectivă;

caracterul 	 deplinătăţii – exprimă faptul că su-
veranitatea nu poate fl îngrădită, limitată arbitrar de o 

putere internă sau externă. Teritoriul unui stat poate fi 
supus doar unei singure suveranităţi depline.

În plan extern, suveranitatea naţională se exercită 
liber, fără restricţii şi se întinde ca dimensiune pînă 
acolo unde începe suveranitatea altui stat. Fiind unicul 
subiect de drept internaţional dotat cu suveranitate, sta-
tul posedă capacitatea deplină de a promova în exterior 
interesele poporului său, acţionînd în conformitate cu 
normele şi principiile internaţionale [16].

Referindu-ne la originea şi istoria conceptului de 
suveranitate, notăm că acesta este strîns legat de natu-
ra, originea şi istoria statului. Suveranitatea, ca atribut 
al statului, a luat naştere odată cu apariţia acestuia, dar 
ideile şi concepţiile despre ea apar mult mai tîrziu, spre 
sfîrşitul Evului Mediu.

Din punct de vedere semantic, termenul de suvera-
nitate a exprimat la origine şi pentru o lungă perioadă 
ideea existenţei unei autorităţi ultime şi absolute în co-
munitatea politică [11, p. 1-2].

În legătură cu fundamentarea şi legitimitatea suvera-
nităţii, de-a lungul secolelor s-au confruntat două teorii 
principale: teoria teocratică şi teoria democratică.

Teoria teocratică a suveranităţii are la bază un frag-
ment din Epistola Sfîntului Paul către Romani: „non e 
potestas nisi a Deo”. Transpusă în domeniul ştiinţei şi 
practicii politice, această formulă ilustrează că niciun 
om, fie el şi principe, nu poate pretinde că deţine pute-
rea absolută asupra altora, deoarece numai Dumnezeu, 
Creatorul lumii, deţine întreaga putere.

Teoriile democratice în legătură cu suveranitatea 
îmbracă două aspecte: suveranitatea populară şi suve-
ranitatea naţională.

Menţionăm că încă Jean Bodin, în cunoscuta sa lu-
crare „Le six livres de la Republique”, scrisă în 1576, 
dezvoltă pentru prima dată teoria suveranităţii statului. 
Suveranitatea, în concepţia sa, constă în posibilitatea şi 
în puterea de a face legi. Această putere era caracteri-
zată ca unică, indivizibilă şi continuă, trăsăturile enu-
merate constituind prerogative ale statului suveran. În 
filosofia politică a lui Jean Bodin, suveranitatea era în-
săşi puterea regelui. Din această concepţie a fost extra-
să mai tîrziu noţiunea de suveranitate populară ca una, 
indivizibilă, inalienabilă şi prescriptibilă [4, p. 14].

Conceptul de suveranitate populară a fost dezvol-
tat în continuare de către filosoful francez Jean-Jacques 
Rousseau, care a formulat în modul cel mai explicit te-
oria clasică a suveranităţii bazată pe contractul social 
în celebra sa lucrare „Contractul social sau principiile 
dreptului public”. Marele gînditor francez a calificat po-
porul ca deţinător al suveranităţii, iar conducătorii sta-
tului ca funcţionari supuşi care pot fi revocaţi oricînd.

Potrivit concepţiei acestuia, titularul suveranităţii 
este poporul, noţiunea de popor fiind înţeleasă ca o en-
titate concretă, un ansamblu de indivizi care locuiesc 
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pe un teritoriu determinat, asociaţi în stat. Deoarece 
toţi cei care alcătuiesc poporul sînt în drepturi egale, 
şi suveranitatea trebuie repartizată în „cote-părţi” egale 
tuturor, astfel încît fiecare să devină deţinătorul unei 
„parcele” din suveranitate, care trebuie exercitată de 
toţi în ansamblu, ea constituind suma voinţelor tuturor. 
În aceste condiţii, suveranitatea nu se poate manifes-
ta decît prin voinţa celor care o deţin. Reprezentanţii 
acestora nu sînt astfel decît simpli mandatari, urmînd 
să facă cunoscută voinţa imperativă a reprezentaţilor 
[14, p. 12-13].

În virtutea faptului că suveranitatea aparţine po-
porului privit ca totalitate a cetăţenilor ce deţin „cote-
părți” egale a acesteia şi reprezentanţii acestora de-
ţin un mandat imperativ, se evidențiază  următoarele 
consecințe: a) mandatul nu exprimă propria voinţă, ci 
voinţa celor care l-au mandatat (corpul electoral dintr-
o circumscripţie); b) conduita lui în adunarea deputa-
ţilor nu poate fi alta decît aceea care i-a fost prescrisă 
expres de către mandatanţi; c) deputatul trebuie să ra-
porteze periodic alegătorilor săi asupra modului în care 
își exercită mandatul; d) poporul, ca în genere orice 
mandant, îi poate retrage alesului oricînd mandatul pe 
motiv că mandatarul nu a respectat prescripțiile date 
sau pentru că le-a depăşit; e) titularul suveranităţii, po-
porul, poate, pe calea unui referendum, să modifice sau 
să anuleze orice decizie a adunării reprezentative, dacă 
aceasta nu corespunde voinţei sale [6, p. 37].

S-ar părea, la prima vedere, că aceste consecinţe nu 
pot influenţa negativ procesul de exercitare a suvera-
nităţii. O analiză mai profundă, însă, evidenţiază cel 
puţin două neajunsuri considerabile: a) imposibilitatea 
deputatului de a reprezenta interesele generale, el fiind 
constrîns să acţioneze în limitele intereselor unei anu-
mite circumscripţii electorale; b) îngrădirea libertăţii 
de acţiune a deputatului, el fiind cu totul subordonat 
voinţei alegătorilor săi.

Conceptul de suveranitate naţională îşi are origi-
nile încă din epoca Renaşterii, dar acest concept a fost 
dezvoltat mai pe larg către sec. XVIII de o serie de au-
tori. Astfel, atît Montesquieu, cît şi Sieyes au promovat 
ideea că suveranitatea aparţine poporului, dar acesta 
este văzut ca o entitate abstractă, denumită naţiune. Ea 
constituie mai mult o personalitate morală, distinctă, 
formată din indivizii care intră în componența sa şi are 
o voinţă proprie.

naţiunea ca persoană nu se confundă cu suma cetă-
ţenilor care locuiesc la un anumit moment pe teritoriul 
naţional, adică cu poporul. Ea este aceea care înglobea-
ză trecutul, prezentul şi viitorul.

Referitor la concepţia suveranităţii naţionale, sub-
liniem că ea este caracterizată ca indivizibilă şi impre-
scriptibilă. Deoarece naţiunea este o entitate abstractă, 
evident ea nu poate exercita suveranitatea, democraţia 

directă fiind imposibilă. Aceasta este, de fapt, chinte-
senţa teoriei suveranităţii naţionale, justificînd necesi-
tatea desemnării reprezentanţilor pe calea sufragiului 
universal, pentru ca aceia să exercite suveranitatea în 
numele naţiunii. Astfel, reprezentanţii individuali de-
semnaţi de naţiune devin reprezentanţii ei generali care 
nu traduc, pur şi simplu, voinţa generală, ci ei înşişi o 
creează. Mandatul celor aleşi devine mandat general, 
reprezentativ, liber şi irevocabil [14, p. 14].

Această idee conduce la multiple consecinţe, evi-
denţiate de autorul Ion Deleanu, cum ar fi: a) reprezen-
tanţa naţională în întregul ei devine mandanta naţiunii, 
întrucît suveranitatea este una, indivizibilă şi inaliena-
bilă; b) deciziile reprezentanţei nu trebuie ratificate de 
naţiune; c) deputaţii, ca reprezentanţi ai întregii naţiuni, 
nu pot fi revocaţi de alegătorii lor, nici nu au obligaţia 
de a da socoteală în faţa acestora; d) deputatul nu are 
nevoie de instrucţiuni din partea corpului electoral, el 
procedînd după intima lui convingere; e) demisia în alb 
a deputatului e nulă, chiar dacă ea a fost dată ca garan-
ţie a bunei sale credinţe în exercitarea mandatului.

Ca şi suveranitatea populară, suveranitatea naţiona-
lă are unele implicaţii negative, dintre care:

a) excluderea oricărei subordonări juridice orga-
nizate a deputaţilor faţă de alegători; b) posibilitatea 
deputatului de a aluneca spre arbitrar şi voluntarism; 
c) transformarea corpului electoral doar într-un instru-
ment de desemnare a deputatului, şi nu unul de voinţă; 
d) transformarea adunării reprezentative în depozitară 
exclusivă a suveranităţii naţionale, avînd omnipotenţa 
de a decide în numele naţiunii, interpret infailibil al vo-
inţei generale; e) înlocuirea voinţei generale cu voinţa 
partidului sau a formaţiunii cărei îi aparţine deputatul 
şi se conformează în principiu [6, p. 38-39].

După cum observăm, şi suveranitatea poporului, şi 
suveranitatea naţională au multe elemente comune, dar 
şi unele care le fac distincte. Elementul comun prin-
cipal este reprezentarea, adică, şi în primul caz şi în 
al doilea sînt necesari reprezentanţi pentru exercitarea 
suveranităţii. Elementul principal distinct este titularul 
suveranităţii: în primul caz – poporul ca o categorie 
concretă, iar în cazul doi – naţiunea ca o categorie abs-
tractă, care manifestă un interes general transcendent 
interesului particular.

În practica internaţională, s-a ajuns la o îmbinare 
armonioasă a ambelor concepte de suveranitate, punîn-
du-se semnul egalităţii între popor şi naţiune ca titular 
unic al suveranităţii. 

Potrivit autoarei Genoveva Vrabie, în perioada con-
stituţionalismului modern, deosebirile dintre aceste 
două teorii s-au estompat în condiţiile în care peste tot 
s-a introdus votul universal, formele democraţiei direc-
te sau semidirecte putînd fi întîlnite alături de democra-
ţia reprezentativă [19].
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Astfel, avînd în vedere că suveranitatea poporului şi 
cea naţională nu întotdeauna reprezintă unul şi acelaşi 
lucru, menționăm că în prezent aceste sintagme nu pot 
fi concepute decît în unitate.

Transpunerea la nivel constituţional a principiu-
lui suveranităţii a pus problema opţiunii pentru una 
dintre cele două teorii democratice asupra suveranită-
ţii. Teoria care s-a impus a fost cea a suveranităţii na-
ţionale, chiar dacă unele constituţii au folosit termenul 
de suveranitate a poporului.

Majoritatea constituțiilor statelor-membre ale 
Uniunii Europene determină poporul ca deținător al 
suveranității naționale, voința lui manifestată în timpul 
alegerilor și referendumului fiind fundamentul puterii 
statale, care se exercită de către și pentru popor. Astfel, 
art. 3 din Constituţia Franţei din 1958 prevede că „su-
veranitatea naţională aparţine poporului care o exercită 
prin reprezentanţii săi şi prin referendum”. Constituția 
Spaniei din 27 decembrie 1978, în art. 1 alin. (2) 
stabilește că „suveranitatea națională constă în poporul 
spaniol, cel din care emană puterile statului”. Dispoziții 
asemănătoare sînt incluse în Constituția Italiei din 22 
decembrie 1947 (art. 1), Legea Constituțională Federa-
lă a Austriei din 10 noiembrie 1920 (art. 1), Constituția 
Greciei din 11 iunie 1975 (art. 1, alin. (3)), Constituția 
Irlandei din 29 decembrie 1937 (art. 6), Constituția 
Finlandei din 11 iunie 1999 (paragraful 2), Constituția 
Cehiei din 16 decembrie 1992 (art. 2), Constituția Le-
toniei din 15 februarie 1922 (art. 2), Constituția Româ-
niei din 8 decembrie 1991, în redacția din 29 octombrie 
2003 (art. 2), Constituția Bulgariei din 13 iulie 1991 
(art. 1), Constituția Estoniei din 28 iunie 1992 (art. 1) 
ș.a [18].

La fel şi Republica Moldova, în Constituţia adopta-
tă la 29 iulie 1994, în art. 2 alin. (l) prevede că „suve-
ranitatea naţională aparţine poporului Republicii Mol-
dova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale 
reprezentative, în formele stabilite de Constituţie” [1].

Referitor la corectitudinea utilizării termenului de 
suveranitate naţională în Constituţia Republicii Mol-
dova, menționăm următoarele. În practica internaţio-
nală, în multe cazuri s-a ajuns la o îmbinare armoni-
oasă a ambelor concepte de suveranitate, punîndu-se 
semnul egalităţii între popor şi naţiune ca titular unic 
al suveranităţii. Victor Popa, în lucrarea sa ”Drept 
public”, în ceea ce priveşte varianta de suveranitate 
naţională inserată în Constituţia Republicii Moldova, 
susţine că nu este corectă, deoarece nu există naţiune 
moldovenească şi nici nu poate lua naştere în cadrul 
unei regiuni româneşti care poartă denumirea de Basa-
rabia [15, p. 49].

Autorul, care consideră că naţiunile nu apar odată 
cu apariţia statelor (Republica Moldova – 27 august 
1991), procesul de constituire fiind îndelungat, iar na-

ţiunea exprimă istoria, continuitatea (mai ales conti-
nuitatea spirituală şi materială) şi viitorul. Cît priveşte 
istoria Republicii Moldova, ea este legată de istoria 
românilor, constituind o parte esenţială a acesteia 
care nu poate fi văzută separat sau ruptă din istoria 
generală a naţiunii româneşti.

În acest sens, considerăm viziunea autorului co-
rectă, iar pentru Republica Moldova credem că ar fi 
corect ca art. 2 din Constituţie să fie formulat în felul 
următor: „Suveranitatea aparţine poporului Republi-
cii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin or-
ganele sale reprezentative”.

Din ansamblul de instituţii ale statului care exerci-
tă suveranitatea naţională în numele titularului şi care 
constituie regimul reprezentativ, evidenţiem: parla-
mentul, şeful statului (aleşi prin sufragiu universal 
sau prin electori) şi organele de administrare publică 
locală (consiliile şi primarii, aleşi prin vot universal). 
Regimul reprezentativ poate fi definit ca formă de 
exercitare indirectă a suveranităţii naţionale de către 
popor prin intermediul reprezentanţilor săi aleşi, iar 
în sens restrîns, ca ansamblu de autorităţi publice, de-
semnate de popor pentru a exercita suveranitatea în 
numele lui.

Conform Declaraţiei Suveranităţii Republicii Mol-
dova, izvorul şi purtătorul suveranităţii este poporul. 
Astfel, legătura indisolubilă dintre putere şi popor, 
faptul că suveranitatea aparţine poporului însuşi, că 
suveranitatea nu poate fi înstrăinată şi transmisă alt-
cuiva a devenit postulatul principal al constituţiilor 
statelor contemporane [10, p. 34]. 

Constituţia Republicii Moldova consacră ca orga-
ne reprezentative: Parlamentul (art. 60-76); consiile 
locale şi primarii (art. 112-113). Reprezentativitatea 
se asigură prin alegeri, de aceea Constituţia stabileşte 
că autorităţile sus-menţionate sînt alese prin vot uni-
versal, egal, direct, secret şi liber exprimat [2, p. 26].

Votul este instrumentul juridic de învestire cu 
prerogative legale a autorităţilor publice, cărora li se 
deleagă astfel exercitarea continuă a suveranităţii na-
ţionale. Exercitarea suveranităţii în mod direct şi prin 
organe reprezentative poate avea loc numai în forme-
le stabilite de Constituţie. Stipularea respectivă are 
menirea de a stabili faptul că suveranitatea naţională 
nu poate fi exercitată arbitrar. Astfel, la exercitarea 
în mod direct a suveranităţii, poporul poate participa 
numai în forma stabilită de Constituţie, adică prin re-
ferendum (art. 75), care se efectuează în modalitatea 
prevăzută de lege [3, p. 37].

În sensul art. 2 din Constituţia Republicii Moldo-
va, menționăm că şeful statului, chiar dacă este ales 
de către Parlament, el nu-şi pierde calitatea de organ 
reprezentativ, aceasta fiind văzută ca o reprezentare 
indirectă.
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Astfel, Genoveva Vrabie consideră că autorităţi 
indirect reprezentative sînt acelea care au obţinut ale-
gerea sau numirea de la Parlament, care este autoritate 
direct reprezentativă aleasă de popor [20, p. 15-16]. 

Cît priveşte organele reprezentative, Montesquieu 
sublinia că este necesar ca poporul, deţinătorul puterii 
supreme, să execute el însuşi tot ceea ce poate înde-
plini bine în acest fel, iar ceea ce nu poate îndeplini 
bine, trebuie să facă prin împuterniciţi [14, p. 18-19].

Conceptual, reprezentarea constă într-un transfer 
de putere sau de voinţă politică de către depozitarul 
legitim al acesteia – poporul, în teoria politică mo-
dernă – unui individ sau unui grup desemnat de co-
lectivitate prin proceduri repetate periodic, la care au 
acces în condiţii de egalitate juridică cetăţenii care 
îndeplinesc anumite condiţii [12, p. 52].

Prin urmare, caracterul reprezentativ se asigură 
prin alegeri, prin intermediul votului universal. Mo-
dul de transmitere sau delegare a dreptului de a exer-
cita suveranitatea o constituie votul. În cadrul demo-
craţiei directe, cetăţenii învestiţi cu dreptul de vot se 
pronunţă nemijlocit şi direct asupra tuturor actelor de 
suveranitate. În sistemul democraţiei reprezentative, 
cetăţenii învestiţi cu acest drept aleg reprezentanţi 
care exercită în numele poporului suveranitatea.

După cum voinţa generală, expresie a suveranită-
ţii naţionale, nu poate fi decît voinţa majorităţii, tot 
astfel majoritatea sufragiilor pronunţate în acelaşi 
sens va determina pe cei aleşi ca reprezentanţi. Din 
aceste considerente, pare a fi logic şi inevitabil princi-
piul majoritar în alegerea reprezentanţilor poporului. 
Faţă de principiul suveranităţii naţionale nu se poate 
concepe un alt sistem pentru exprimarea voinţei ge-
nerale.

Cetăţenii, exercitînd suveranitatea prin dreptul de 
vot, acţionează nu în numele lor propriu, ca deţină-
tori ai unei cote-părţi de suveranitate, ci în numele 
poporului pe care ei îl reprezintă în acel moment. În 
acest sens, suveranitatea aparţinînd poporului ca un 
tot indivizibil, exerciţiul suveranităţii aparţine corpu-
lui întreg al alegătorilor şi votul într-un anumit sens 
al majorităţii acestui corp va exprima voinţa naţională 
[9, p. 200].

Concluzii. Suveranitatea este o dimensiune com-
plexă, importantă şi crucială atît pentru dreptul inter-
naţional, cît şi pentru dreptul constituţional. Suvera-
nitatea aparţine poporului, care, la rîndul său, o dele-
ghează spre exercitare organelor supreme ale puterii 
de stat pe întreg teritoriul statului. Cu toate acestea, 
titular al suveranităţii rămîne a fi în continuare popo-
rul. Deţinătorilor puterii de stat – guvernanţilor – li 
se încredinţează, prin sufragiu, nu suveranitatea, care 
este un atribut inalienabil al poporului, ci exerciţiul 
acesteia.
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Introducere. În lupta combaterii fenomenului 
de evaziune fiscală internaţională statele fac 

schimburi de informaţii pentru aplicarea prevederilor 
convenite în materie de impozite şi de combatere a 
fenomenului de evaziune fiscală. Convenţia model 
a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Eco-
nomică (O.C.D.E.) sugerează la articolul 26 statelor 
contractante să facă un schimb de informaţie care să 
faciliteze aplicarea prevederilor convenite în materie 
de impozite sau reglementărilor interne ale acestora.

Actualitatea studierii problemei este dată de im-
portanţa pe care o au pentru combaterea fenomenului 
schimburile de informaţii între state, schimbul de in-
formaţii putând să constituie un mijloc indispensabil 
pentru prevenirea fraudei şi evaziunii fiscale în cazu-
rile în care materia impozabilă se găseşte pe teritoriul 
unui stat contractant, iar competenţa în impunerea 
acesteia, potrivit convenţiei fiscale are celălalt stat 
contractant.

Scopul studiului constă în identificarea aspecte-
lor evolutiv- conceptuale ale schimbului de informaţii 
între state pentru combaterea fenomenului evazionist 
internaţional.

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Aşa cum se arată în convenţia model a O.C.D.E. 

ca şi în cea a OnU, autorităţile competente ale sta-
telor contractante, vor face schimb de informaţii în 
măsura în care consideră necesar pentru aplicarea 

prevederilor convenţiei încheiate sau ale legilor inter-
ne a acestora, evident dacă acestea nu sunt contrare 
convenţiei [2].

Orice informaţie astfel obţinută, va fi tratată ca se-
cretă, la fel ca şi informaţia primită în conformitate cu 
legislaţia internă a statului şi nu va fi comunicată de-
cât persoanelor şi autoritătilor, inclusiv tribunalelor şi 
organelor administrative care au atribuţie în legătură 
cu stabilirea sau încasarea, cu executarea sau urmări-
rea judiciară, sau cu rezolvarea apelurilor privind im-
pozitele care fac obiectul convenţiei. Aceste persoane 
sau autorităţi, vor folosi informaţiile numai în scopu-
rile arătate, dar ele pot fi făcute cunoscute în procese 
publice, la tribunale sau în hotărâri judecătoreşti.

Prevederile de mai sus, în spiritul convenţiei fisca-
le, în nici un caz vor fi interpretate ca impunând unui 
stat contractant obligaţia:

de a lua măsuri administrative, contrar propriei •	
legislaţii sau practicii administrative a unui sau celui-
lalt stat contractant,

de a furniza informaţii care nu pot fi obţinute •	
pe baza legislaţiei proprii sau în cadrul practicii admi-
nistrative normale a celor două state contractante,

de a furniza informaţii care ar divulga orice se-•	
cret profesional sau comercial, industrial, de afaceri 
sau procedeu comercial, ori informaţii a căror divul-
gare ar fi contrară ordinii publice [3].

În aplicarea prevederilor unei convenţii fiscale, 

RAPORTURILE  INTERNAŢIONALE  PRIVIND  COOPERAREA  DINTRE 
STATE  PENTRU  PREVENIREA  ŞI  COMBATEREA  FENOMENULUI  DE 

EVAZIUNE 

Costin MĂNESCU, 
doctorand ULIM

SUMMARY
In order to establish international tax evasion and suppress frauds in these areas with damaging effects for countries, 

double taxation agreements have been supplemented by provisions to combat these phenomena. The model convention of 
the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) suggests (Article 26) of Contracting States to ex-
change information to facilitate implementation of the provisions agreed in taxes or regulations thereof. [1] However, this 
specify the conditions can be obtained and used that information in order not to prejudice the interests of individuals and 
legal entities to which it relates.

Keywords: fraud, international tax, evasion, tax, state tax convention.

REZUMAT
În vederea stabilirii evaziunii fiscale internaţionale şi a stopării fraudelor comise în aceleaşi domenii cu efecte păgubi-

toare pentru state, convenţiile pentru evitarea dublei impuneri au fost completate cu prevederi pentru combaterea acestor 
fenomene. Astfel, Convenţia model a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică ( O.C.D.E.) sugerează (la 
articolul 26 ) statelor contractante să facă un schimb de informaţie care să faciliteze aplicarea prevederilor convenite 
în materie de impozite sau reglementărilor interne ale acestora [1]. Totodată, aceasta precizează condiţiile în care pot fi 
obţinute şi folosite informaţiile respective, pentru a nu aduce atingere intereselor persoanelor fizice şi juridice la care se 
referă.

Cuvinte-cheie: fraudă, evaziune fiscală.
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statele contractante au nevoie de informaţii referitoa-
re la: 

dividendele acordate de societăţile pe acţiuni şi •	
alte societăţi similare,

dobînzile la obligaţiuni şi alte efecte publice,•	
soldurile operaţiilor în relaţiile cu băncile şi •	

alte instituţii similare, şi dobânzile aferente acelor 
solduri,

roialty şi alte obtigaţii de plată cu caracter pe-•	
riodic pentru folosirea drepturilor de autor, licenţelor, 
desenelor, mărcilor de comerţ sau a altor drepturi de 
proprietate intelectuală,

retribuţii, salarii, pensii şi rente,•	
despăgubiri, plăţi de sume asigurate şi alte în-•	

demnizaţii similare, obţinute în legătură cu activitatea 
comercială sau alte afaceri,

alte venituri sau bunuri patrimoniale.•	
Este de la sine înţeles că un stat contractant are 

nevoie de informaţii referitoare la categoriile de ve-
nituri (sau elemente de avere) menţionate mai sus pe 
care un rezident al său, persoană fizică sau juridică le 
realizează (sau deţine) pe teritoriul celuilalt stat con-
tractant. Fără informaţii corecte statul respectiv nu va 
putea stabili impozitele ce i se cuvin şi cu atât mai 
puţin nu va putea preveni infracţiunea fiscală.

Toate convenţiile fiscale încheiate cu ţara noastră 
cuprind dispoziţiile la care ne-am referit mai sus, cu 
privire ta schimbul de informaţii, la caracterul secret 
şi la modul de folosire a acestora. Astfel, teoretic vor-
bind, schimbul de informaţii poate să constituie un 
mijloc indispensabil pentru prevenirea fraudei şi eva-
ziunii fiscale în cazurile în care materia impozabilă se 
găseşte pe teritoriul unui stat contractant, iar compe-
tenţa în impunerea acesteia, potrivit convenţiei fisca-
le are celălalt stat contractant. Practic însă, utilizarea 
acestui mijloc în lupta împotriva fraudei şi evaziunii 
fiscale este mult îngrădită din mai multe motive [4].

În primul rând, furnizarea de informaţii se face, 
de regulă, la cerere şi numai rareori în mod curent 
(automat), reciproc şi sistematic [5]. Pentru ca fluxul 
de informaţie să fie continuu şi din ambele părţi este 
nevoie ca statele contractante să fie în aceiaşi măsu-
ră interesate în efectuarea unui asemenea schimb de 
informaţii. Astfel de interese pot avea numai statele 
legate între ele prin relaţii economice şi financiare 
echilibrate şi care au grade de dezvoltare economică 
apropiate. Când statele semnatare ale unei convenţii 
fiscale aparţin grupului de ţări dezvoltate, iar celălalt, 
grupul de ţări în curs de dezvoltare, fluxurile de im-
pozite sunt asimetrice: mai mari dinspre statul cu eco-
nomie slab dezvoltată, beneficiar de invenţii străine, 
de capital şi de credite slrăine, importator de licenţe, 

know-how, etc. şi deci plătitor de dividende, dobânzi, 
roilaty etc. către statul industrializat şi mai mici sau 
deloc în direcţia inversă.

În al doilea rând, schimbul de informaţii nu poate fi 
întotdeauna reciproc, din cauza disparităţilor existente 
între legislaţiile statetor contractante. Statul care are 
nevoie de informaţii nu poate solicita decât pe cele, pe 
care el le poate oferi în contra partidă. La rândul său, 
statul căruia i s-au cerut informaţii poate oferi asistenţă 
celuilalt stat numai în limitele permise de propria sa 
legislaţie sau de practica administrativă.

În al treilea rând, schimbul de informaţii este limi-
tat de faptul că nu trebuie să descopere secrete comer-
ciale. Din această cauză informaţiile solicitate trebuie 
riguros selectate de autoritatea care le transmite, iar 
utilizarea lor de către autoritatea beneficiară trebuie 
făcută cu respectarea strictă a prevederilor din con-
venţie. În sfârşit, transmiterea de informaţii trebuie 
făcută cu grija necesară, pentru ca aceasta să nu aducă 
atingere ordinii publice statului de la care provin in-
formaţiile respective.

Restricţiile la care ne-am referit până aici şi care 
limitează sfera schimbului de informaţii atrag atenţia 
asupra faptului că autorităţilor competente al statelor 
contractante le revine sarcina să stabilească în detaliu 
ce fel de informaţii şi în ce condiţii îşi vor transmite 
în mod reciproc. Prevederile din convenţiile fiscale, 
menite să prevină evaziunea şi fraudele fiscale, nu se 
limitează la schimbul de informaţii. Alături de aces-
tea există diverse, alte texte chemate să împiedice 
anumite persoane fizice şi juridice să beneficieze în 
mod nejustificat de toate avantajele pe care le conferă 
încheierea unei convenţii fiscale.

O categorie de asemenea beneficiari “impostori” 
o constituie societăţile intermediare create în state 
cu fiscalitate redusă, având ca obiect de activitate 
concentrarea beneficiilor societăţilor din grup, finan-
ţarea societăţilor respective, încasarea dividendelor, 
dobânzilor, roialty etc. Aşa cum s-a arătat mai sus în 
baza unei convenţii fiscale, dividendele plătite de o 
societate rezidentă a unui stat contractant către o per-
soană rezidentă a celuilalt stat contractant sunt impo-
zabile în acest din urmă stat, adică în statul de rezi-
denţă al beneficiarului acelor dividende. Totuşi aceste 
dividende sunt impozabile şi în statul contractant, în 
care este rezidentă societatea plătitoare de dividende, 
dar într-o cotă redusă, convenită de părţi. Acest drept 
de impunere limitată a dividendelor de către statul de 
sursă este însă condiţionat în numeroase cazuri de re-
zidenţa efectivă a beneficiarilor de dividende în statul 
de sursă a acestora. Astfel, în convenţiile încheiate de 
RM cu republicile Belarusi, Uzbechistan, Ucraina, 



16 AUgUSt 2015

JURnALUL  JURIDIC  nAȚIOnAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICă • национаЛьнЫй  ЮриДичеСкий  ЖурнаЛ: теориЯ  и  Практика •  nATIOnAL  LAW  JOURnAL:  THEORY  AnD  PRACTICE

Federaţia Rusă, Polonia, România se precizează că 
impunerea limitată a dividendelor în statul contrac-
tant, în care este rezidentă societatea plătitoare de 
dividende se face dacă cel care le încasează este be-
neficiarul efectiv al acestora.

Astfel, dacă o societate rezidentă a unui stat con-
tractant realizează beneficii sau venituri din celălalt 
stat contractant, acest stat nu poate percepe nici un 
impozit asupra dividendelor plătite de acea societate 
persoanelor care nu sunt rezidente ale celuilalt stat, 
nici să preleveze vreun impozit asupra beneficiilor 
nedistribuite ale societăţii, chiar dacă dividendele 
plătite sau beneficiile nedistribuite reprezintă în to-
tal sau în parte, beneficii sau venituri provenind din 
celălalt stat. În legătură cu impunerea dobânzilor se 
procedează în mod asemănător. Dobânzile, prove-
nind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident 
al celuilalt stat contractant, sunt impozabile în acest 
din urmă stat, adică în statul de rezidenţă al benefi-
ciarului. Totuşi aceste dobânzi sunt impozabile şi în 
statul contractant din care provin într-o cotă limitată 
dacă persoana care primeşte dobânzile este benefi-
ciară efectivă a acestora. O asemenea menţiune este 
inserată în convenţiile încheiate de republica noastră 
cu ţărite mai sus indicate. Impunerea roialty în sta-
tul de sursă este condiţionată în numeroase cazuri la 
fel ca impunerea dividendelor şi dobânzilor. Dacă 
primitorul roialty este beneficiarul efectiv al aces-
teia statul de sursă este îndreptăţit să o impună cu o 
cotă limitata [6]. Astfel de prevederi sunt prevăzute 
în convenţiile închelate de Republica Moldova cu 
România, Federaţia Rusă etc.

În numeroase convenţii se prevede că atunci când 
debitorul dobânzilor este sau nu rezident al unui stat 
contractant, are într-un stat contractant un sediu 
permanent pentru care împrumutul generator de do-
bânzi a fost contractat şi care suportă sarcina acestor 
dobânzi, dobânzile sunt considerate ca provenite din 
statul contractant în care este situat sediul perma-
nent. În legătură cu impunerea limitată a dividen-
delor, dobânzilor şi royalti de către statul de sursă 
se naşte în mod firesc întrebarea „Cine beneficiază 
de condiţionarea impunerii de rezidenţă efectivă a 
beneficiarului veniturilor respective şi cine de ne-
condiţionarea acestora?”.

Condiţionarea impunerii avantajează statul de 
rezidenţă al beneficiarului veniturilor şi dezavanta-
jează statul de sursă, care se vede lipsit şi de cele 
câteva procente de impozit pe care le-ar fi încasat 
dacă beneficiarul ar fi fost un rezident al său. necon-
diţionarea impunerii de rezidenţa beneficiarului în-
curajează societăţile amplasate în state cu fiscalitate 

ridicată să-şi creeze holdinguri în state cu flscalitate 
redusă.

Când impozitul solicitat nu a devenit definitiv 
datorită faptului că el face obiectul unui apel sau 
unei altei proceduri, un stat contractant poate, pen-
tru a-şi proteja veniturile, să solicite celuilalt stat 
contractant să ia măsuri interimare în numele lui, 
potrivit legislaţiei acelui stat contractant. O cerere 
de asistenţă la încasarea impozitului datorat de un 
contribuabil va fi făcută numai dacă bunurile cores-
punzătoare ale contribuabilutui nu sunt disponibile 
pentru recuperarea impozitului lui din statul con-
tractant care face cererea. Statul contractant, în care 
impozitul este recuperat va remite imediat suma re-
cuperată statului contractant care face cererea, dar 
statul care a recuperat impozitul va fi îndreptăţit la 
rambursarea oricărei sume rezonabile folosite în 
cadrul asistenţei acordate pentru recuperarea unui 
asemenea impozit.

Un aspect aparte al problemei date, îl constitu-
ie practica Uniunii Europene privind prevenirea şi 
combaterea fenomenului evaziunii fiscale. Legisla-
ţia UE consideră prevenirea evaziunii şi sustragerii 
fiscale drept o secţiune distinctă a capitolului „Im-
pozitare”, separat de principiile generale, impozita-
rea directă, impozitarea indirectă (fiind incluse aici 
şi scutirile individuale de impozite), şi alte impozi-
te. Prevenirea este unul dintre obiectivele principale 
ale politicii fiscale ale UE, pentru care s-a înfiinţat 
o structură specializată a Comisiei Europene, Ofi-
ciul European Anti-Fraudă (OLAF). Cele mai mari 
eforturi în domeniul prevenirii s-au concentrat pe in-
tegrarea sistemului TVA, pentru lupta mai eficientă 
împotriva evaziunii şi sustragerii fiscale [7].

În scopul întăririi cooperării administrative în 
sfera TVA, comisia a propus restrângerea prevede-
rilor celor două documente mai vechi, dar de bază 
(Regulamentul 218/92 şi Directiva 799/77). Comi-
sia a stabilit cadrul legal care prevede reguli clare şi 
obligă la guvernarea cooperării între statele-mem-
bre. În sfera cooperării administrative şi asistenţei 
bilaterale, acquis-ul oferă măsuri specifice pentru 
combaterea evaziunii şi sustragerii fiscale în statele-
membre. Astfel, acestea pot aduna informaţii despre 
contribuabili de la alte state-membre, schimbând in-
formaţii, automat sau la cerere. 

Concluzii
Cadrul legal al Uniunii Europene prevede contrac-

te directe între serviciile specifice de asistenţă bilate-
rală şi schimb de informaţie, eficientizând şi sporind 
ritmul cooperării. Contextul cooperării facilitează un 
schimb mai rapid şi mai intens de informaţie între ad-
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ministraţii şi între administraţii şi Comisie. În acelaşi 
scop de combatere mai eficientă a fraudei şi evaziunii 
fiscale, noul sistem stabilit de asistenţa bilaterală şi 
schimb de informaţie asigură o funcţionare corectă 
a sistemului de TVA. Directiva 77/799/CEE acope-
rea doar impozitarea pe venit şi capital, neincluzând 
TVA, însă Directiva 79/1070/CEE a extins prevederi-
le iniţiale, acoperind şi TVA [8].

Analizând evoluţia cadrului legal al UE cu privi-
re la combaterea mai eficientă a fraudei şi evaziunii 
fiscale, este de menţionat că principala inovaţie a 
Regulamentului din 1992 (92/218/EEC pentru îm-
bunătăţiri ale Sistemului de Schimb Informaţional 
VIES –TVA) a fost aceea de a prevedea: 

a) înfiinţarea unei baze de date electronice (Siste-
mul de Schimb Informaţional VIES - TVA); 

b) comunicarea automată către toate statele-mem-
bre a valorii totale a tuturor bunurilor intracomuni-
tare ale contribuabililor identificaţi în respectivele 
state-membre, odată cu numerele de identificare re-
levante ale TVA-ului [9].

Recernzent:
Tudor PAŞCANEANU,

dr. conf.univ.
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Introducere. „Răspunderea magistratului a re-
prezentat multă vreme un subiect, dacă nu in-

tangibil, cel puţin de evitat pentru doctrina juridică. În 
ultima vreme, criza pe care justiţia o traversează (atît în 
România, cît şi în Republica Moldova), o criză de sis-
tem şi de imagine în acelaşi timp, a făcut ca discuţiile 
privind răspunderea magistratului să reprezinte un su-
biect predilect pentru mass-media şi pentru societatea 
civilă. În mod firesc, aceste discuţii au fost alimentate 
de o serie de disfuncţionalităţi evidente apărute în actul 
de justiţie, precum şi de unele cazuri de corupţie din 
sistemul judiciar. Criticile repetate aduse sistemului, 
dar şi unor reprezentanţi ai acestuia au determinat luări 
de poziţie pe această temă. Dintr-un subiect tabu, răs-
punderea magistratului a devenit, aşadar, un subiect de 
interes public, ce suscită o largă dezbatere. În contextul 
creat, doctrina juridică nu mai poate evita nici ea tema 
răspunderii magistratului, ci are aproape o datorie de 
a clarifica unele aspecte legate de aceasta. Iată de ce 
răspunderea magistratului reprezintă în acest moment 
o temă extrem de actuală şi de un evident interes de 
ordin teoretic şi practic” [5, p. ix-x]. 

Din considerentele enunţate mai sus, în studiul de 
faţă ne propunem o abordare succintă din perspectivă 
comparativă a răspunderii disciplinare a magistraţilor 
în România şi în Republica Moldova, în vederea preci-
zării temeiurilor şi sancţiunilor aplicate magistraţilor.

Rezultate obţinute şi discuţii. În general, proble-
matica răspunderii magistratului trebuie privită şi ana-
lizată în contextul în care justiţia este o putere în stat, 
iar potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puteri-
lor, puterea judecătorească se delimitează într-un stat 
de drept de toate celelalte puteri, fără ca prin aceasta să 
fie afectat echilibrul dintre ele. Esenţa acestui princi-
piu fundamentează temeinic ideea necesităţii existenţei 
unei răspunderi a magistratului. Or, după cum sublinia 
Montesquieu, „în mod constant experienţa ne arată că 
orice om învestit cu putere are tendinţa de a abuza de 

ea şi va merge pînă acolo unde întîlneşte limite. nu 
este ieşit din comun, chiar dacă este adevărat, să spui 
că virtutea însăşi are nevoie de limite? Pentru a preveni 
abuzul de putere, este necesar ca, prin natura firească a 
lucrurilor, puterea să limiteze puterea” [7, p. 165]

În rezultatul unui studiu amplu în materia răspun-
derii juridice, cercetătorii D. Baltag şi G.-C. Ghernaja 
conchid că responsabilitatea juridică a judecătorului 
este o stare de drept care generează necesitatea folosirii 
conştiincioase, cu bună-credinţă a drepturilor şi a înde-
plinirii obligaţiilor de înfăptuire a justiţiei, obligaţii pe 
care legea i le pune în sarcină, în timp ce răspunderea 
juridică a judecătorului presupune necesitatea supor-
tării unei poveri suplimentare în cazul unei erori ju-
diciare sau profesionale pe care a comis-o în procesul 
realizării justiţiei [1, p. 138; 9, p. 13].

În aceeaşi manieră opinează şi М. Сапунова, sus-
ţinînd că „răspunderea judecătorului presupune o stare 
juridico-morală, ce determină necesitatea exercitării 
cu bună-credinţă a drepturilor şi îndeplinirea corectă a 
obligaţiilor ce ţin de înfăptuirea justiţiei, prevăzute de 
lege (aspectul pozitiv), precum şi necesitatea atribui-
rii unor obligaţii juridice suplimentare în cazul în care 
sînt admise erori judiciare sau profesionale în cadrul 
procesului de înfăptuire a justiţiei (aspectul negativ sau 
retrospectiv al răspunderii) [22, p. 6-7]. 

Astfel, dat fiind faptul că judecătorul este un per-
sonaj-cheie al societăţii democratice, democraţia nu 
poate tolera prezenţa în interiorul ei a unui personaj 
iresponsabil, în sensul lipsei de responsabilitate. Jude-
cătorul nu poate face excepţie de la principiul funda-
mental că nimeni nu poate fi exonerat de răspundere, 
pentru că nimeni nu este mai presus de lege, dar, în 
acelaşi timp, răspunderea juridică a judecătorului nu 
reprezintă regula, ci doar excepţia, ceea ce înseamnă 
că ea nu poate fi angajată decît în cazurile în care legea 
o permite în mod expres. Cu alte cuvinte, responsabi-
litatea însoţeşte permanent activitatea judecătorului în 

RĂSPUNDEREA  DISCIPLINARĂ  A  MAGISTRATULUI  ÎN  ROMÂNIA 
ŞI  ÎN  REPUBLICA  MOLDOVA:  TEMEIURI  ŞI  SANCŢIUNI

Daniela COZMA,
consilier juridic în cadrul Inspecţiei Judiciare din România

SUMMARY
The article is devoted to the study of comparative summary of the institution of disciplinary responsibility of magistrates 

in Romania and Moldova in terms of bases and sanctions.
Keywords: magistrate, judge, liability, disciplinary liability, disciplinary offense, punishment

REZUMAT
Articolul este consacrat studierii succinte comparate a instituţiei răspunderii disciplinare a magistratului în România şi 

în Republica Moldova sub aspectul temeiurilor şi al sancţiunilor. 
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19

JURnALUL  JURIDIC  nAȚIOnAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICă • национаЛьнЫй  ЮриДичеСкий  ЖурнаЛ: теориЯ  и  Практика •  nATIOnAL  LAW  JOURnAL:  THEORY  AnD  PRACTICE

AUgUSt 2015

exercitarea justiţiei, în timp ce răspunderea este doar o 
excepţie [9, p. 4]. 

Această răspundere nu poate fi însă un scop în sine, 
ci are, în primul rînd, rolul de a impune un anumit mo-
del de comportament al judecătorului apt să-şi asume 
necesara independenţă şi imparţialitate, conştient de 
riscurile pe care exercitarea puterii sale le poate antre-
na pentru justiţiabili. Prin urmare, nu poate fi vorba de 
nerăspunderea judecătorilor, ci de găsirea acelor forme 
şi modalităţi de răspundere care să se concilieze cu par-
ticularităţile activităţii lor, pentru a nu denatura, în mod 
esenţial, poziţia necesară a judecătorului în societatea 
democratică [9, p. 4].

Răspunderea disciplinară a judecătorului. Dacă e 
să pornim de la statutul juridic al judecătorului, con-
sacrat la nivel legislativ în Republica Moldova în Le-
gea cu privire la statutul judecătorului [11], observăm 
că unica formă de răspundere prevăzută în acest act 
legislativ este răspunderea disciplinară. Sub aspect 
comparativ, însă, în legislaţia României, în textul unei 
legi similare (Legea privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor nr. 303/2004 [12]), expres este prevăzut 
(art. 94): „Judecătorii (…) răspund civil, disciplinar şi 
penal, în condiţiile legii”. 

Ţinînd cont şi de alte momente reglementate în legi-
le enunţate, putem constata că răspunderea disciplinară 
a magistraţilor (judecătorilor) reprezintă o instituţie şi 
un element important al statutului juridic al categoriei 
date de funcţionari.

Înainte de a dezvălui esenţa şi particularităţile aces-
tei forme de răspundere a magistraţilor, ţinem să pre-
zentăm cadrul legal, naţional şi internaţional care o 
reglementează.

Astfel, în reglementarea actuală, sediul materiei 
răspunderii disciplinare a judecătorilor în România îl 
constituie Legea nr. 303/2004 privind statutul judecă-
torilor şi procurorilor republicată cu modificările ulte-
rioare [12], care cuprinde norme ce stabilesc faptele ce 
constituie abateri disciplinare şi sancţiunile aplicabile, 
şi Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii, ce reglementează procedura constatării 
abaterilor disciplinare, cercetării şi aplicării sancţiuni-
lor disciplinare (at. 44-51) [14]. În acelaşi timp, Legea 
nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a 
funcţiilor publice şi in mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei [13] stabileşte unele sancţiuni 
disciplinare în sarcina magistraţilor pentru încălcarea 
incompatibilităţilor şi interdicţiilor stabilite de legea 
dată.

În Republica Moldova, răspunderea disciplinară a 
judecătorilor, abaterile şi sancţiunile aplicate în caz de 
comitere a acestora sînt reglementate, în principal, în 
Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecă-

torilor [10], în vigoare de la 1 ianuarie 2015 (în pofida 
faptului că vechile reglementări în materie din Legea 
cu privire la statutul judecătorului [11] (art. 21-23) ră-
mîn a fi la moment încă în vigoare).

Răspunderea disciplinară a judecătorilor se regă-
seşte reglementată şi în documentele adoptate pe plan 
internaţional. În Recomandarea R94(12) a Comitetului 
de miniştri al statelor-membre privind independen-
ţa, eficienţa şi rolul judecătorilor [17] se prevede că 
(principiul 6 pct. 1): „dacă judecătorii nu-şi îndeplinesc 
obligaţiile într-o manieră eficace şi adecvată sau în caz 
de abateri disciplinare, ar trebui să fie luate toate mă-
surile necesare, sub rezerva de a nu se aduce atingere 
independenţei justiţiei”. 

În acelaşi timp, în Carta Europeană cu privire la 
statutul judecătorilor [2] este consacrat direct princi-
piul legalităţii sancţiunilor disciplinare şi sînt impuse 
unele garanţii în ceea ce priveşte procedura disciplina-
ră. Astfel, „sancţiunea disciplinară nu poate fi aplica-
tă decît dacă există decizia în acest sens, propunerea, 
recomandarea sau acordul unei jurisdicţii sau ale unei 
instanţe constituite cel puţin pe jumătate din judecători 
aleşi şi în cadrul unei proceduri cu caracter contradic-
toriu în care judecătorul urmărit să poată beneficia de 
apărare”. Carta mai prevede şi dreptul de recurs în faţa 
unei instanţe superioare cu caracter jurisdicţional con-
tra unei decizii de aplicare a sancţiunii.

Un alt document internaţional cu impact în domeniu 
este Carta Universală a Judecătorului [3], care pre-
vede expres că „(…) acţiunile disciplinare împotriva 
judecătorilor trebuie să fie organizate de o aşa manieră 
încît să nu compromită independenţa reală a acestora 
şi să se acorde atenţie doar considerentelor obiective 
şi relevante”. „Acţiunea disciplinară împotriva unui 
judecător poate fi iniţiată numai în condiţiile în care 
aceasta este prevăzută de legislaţia preexistentă şi în 
conformitate cu regulile de procedură prestabilite”.

În timp ce aceste documente (precum şi altele) con-
ţin numeroase principii, există trei cerinţe de bază apli-
cabile legislaţiei interne ce reglementează răspunderea 
disciplinară a judecătorilor, şi anume [16]: 

1) existenţa unei definiţii clare a acţiunilor sau inac-
ţiunilor ce constituie abateri disciplinare; 

2) proporţionalitatea sancţiunilor disciplinare cu 
abaterea respectivă; 

3) calitatea corespunzătoare a procedurilor discipli-
nare.

În baza prevederilor tuturor actelor internaţionale 
importante în materie, se poate conchide că în respon-
sabilizarea disciplinară a magistraţilor sunt esenţiale 
definirea concretă şi exactă a însăşi abaterii discipli-
nare, stabilirea unor reguli stricte şi detaliate privind 
declanşarea procedurii disciplinare, a titularului unei 
asemenea acţiuni, a instanţei care să le aplice şi a sanc-
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ţiunilor care se pot aplica pentru abaterile disciplinare 
admise. 

Particularităţile răspunderii disciplinare a jude-
cătorului. Vorbind nemijlocit despre instituţia răspun-
derii disciplinare, precizăm că aceasta, ca orice formă 
a răspunderii juridice, are un rol subsidiar motivat de 
faptul că, în asigurarea ordinii de drept, conştiinţa răs-
punderii deţine locul primordial, fiind o caracteristică 
a personalităţii umane. În literatura de specialitate ea a 
fost definită ca acea formă a răspunderii juridice, speci-
fică dreptului muncii, ce constă în sancţionarea faptelor 
de încălcare cu vinovăţie de către salariat a normelor 
legale, a regulamentului intern, a contractului indivi-
dual sau colectiv de muncă, a ordinelor şi dispoziţiilor 
legale ale conducătorilor ierarhici [18, p. 777].

În esenţa sa, răspunderea disciplinară are un carac-
ter strict personal, nefiind posibilă răspunderea pentru 
fapta altuia sau o transmitere a răspunderii asupra moş-
tenitorilor. În acelaşi timp, este o formă de răspundere 
independentă în raport cu celelalte forme ale răspun-
derii juridice.

În ce priveşte răspunderea disciplinară a magistra-
tului, aceasta fiind una personală şi directă, derivă din 
obligaţia magistratului faţă de funcţia şi de rolul său în 
sistemul judiciar, dar şi din conduita pe care trebuie să 
o dovedească faţă de justiţiabili şi stat [6, p. 228-232].

O particularitate distinctă a răspunderii disciplinare 
a magistraţilor constă în faptul că abaterile disciplina-
re care atrag sancţionarea disciplinară sînt expres pre-
văzute de lege, fiind în strînsă legătură cu activitatea 
judiciară, în sens larg, dar privesc şi conduita de care 

acesta trebuie să dea dovadă la serviciu ori în societate, 
atitudine impusă tocmai de statutul său de magistrat [8, 
p. 251].

Pornind de la definiţia abaterii disciplinare formula-
tă în dreptul muncii şi de la prevederile legale în mate-
rie [12, art. 98 alin. (1)], F. Dragomir defineşte abaterea 
disciplinară săvîrşită de un magistrat ca fapta acestuia 
de încălcare, cu vinovăţie sau din culpă, a normelor le-
gale, regulamentare privind statutul magistratului, care 
aduce atingere activităţii şi prestigiului justiţiei [8, p. 
251].

Este important de precizat că abaterea discipli-
nară dispune de aceeaşi componenţă ca şi oricare 
altă faptă ilegală, şi anume: obiect (adică ordinea şi 
disciplina la locul de muncă [8, p. 252], regulile şi 
normele ce trebuie respectate), subiect (judecătorii), 
latură obiectivă (acţiunea sau inacţiunea) şi latură 
subiectivă (vinovăţia sub forma intenţiei directe şi 
indirecte sau culpa) [20, p. 451]. Pe cale de conse-
cinţă, pentru a se putea reţine în sarcina unui magis-
trat săvîrşirea unei abateri disciplinare, este necesar 
să se stabilească dacă sînt întrunite elementele con-
stitutive ale acesteia, latura obiectivă şi cea subiecti-
vă. În absenţa unuia dintre aceste elemente, abaterea 
disciplinară nu subzistă şi nici nu poate fi angajată 
răspunderea disciplinară a magistratului.

În ambele sisteme de drept supuse studiului regă-
sim o enumerare limitativă a abaterilor disciplinare. În 
încercarea de a trasa o paralelă şi a vedea gradul de 
diferenţă dintre acestea, vom prezenta următorul tabel 
comparativ:

Legea României privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor (art. 99)

Legea Republicii Moldova cu privire la răspunderea 
disciplinară a judecătorilor (art. 4)

a) manifestările care aduc atingere onoarei sau 
probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, 
săvîrşite în exercitarea sau în afara exercitării 
atribuţiilor de serviciu;

p) (…) manifestări care aduc atingere onoarei sau 
probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, comise 
în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în afara 
acestora;

b) încălcarea prevederilor legale referitoare la 
incompatibilităţi şi interdicţii (…);

l) încălcarea prevederilor referitoare la 
incompatibilităţile, interdicţiile şi restricţiile de 
serviciu care îi privesc pe judecători;

c) atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuţiilor 
de serviciu faţă de colegi, celălalt personal al instanţei 
(…) în care funcţionează, inspectori judiciari, avocaţi, 
experţi, martori, justiţiabili ori reprezentanţii altor 
instituţii;

k) atitudinea nedemnă în procesul de înfăptuire a 
justiţiei faţă de colegi, avocaţi, experţi, martori sau 
alte persoane;

d) desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic 
sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu;

Această abatere a fost exclusă din legislaţia 
Republicii Moldova, fiind acoperită de abaterea 
care se referă la „încălcarea prevederilor referitoare 
la incompatibilităţile, interdicţiile şi restricţiile de 
serviciu care îi privesc pe judecători”.
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e) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, 
concluziile, memoriile sau actele depuse de părţile 
din proces;

Această abatere, în viziunea noastră, ar putea fi 
înglobată de cea de „i) încălcarea normelor imperative 
ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei”.

f) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de 
serviciu;

j) neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întîrziere, 
imputabilă judecătorului, a unei obligaţii de serviciu;

h) nerespectarea în mod repetat şi din motive 
imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la 
soluţionarea cu celeritate a cauzelor ori întîrzierea 
repetată în efectuarea lucrărilor, din motive 
imputabile;

g) încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a 
termenelor de îndeplinire a acţiunilor de procedură, 
inclusiv a termenelor de redactare a hotărîrilor 
judecătoreşti şi de transmitere a copiilor acestora 
participanţilor la proces;

i) nerespectarea îndatoririi de a se abţine atunci 
cînd judecătorul (…) ştie că există una din cauzele 
prevăzute de lege pentru abţinerea sa, precum 
şi formularea de cereri repetate şi nejustificate 
de abţinere în aceeaşi cauză, care are ca efect 
tergiversarea judecăţii;

a) nerespectarea îndatoririi de a se abţine atunci cînd 
judecătorul ştie sau trebuia să ştie că există una dintre 
circumstanţele prevăzute de lege pentru abţinerea 
sa, precum şi formularea de declaraţii repetate şi 
nejustificate de abţinere în aceeaşi cauză, care are ca 
efect tergiversarea examinării cauzei;

j) nerespectarea secretului deliberării sau a 
confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter, 
precum şi a altor informaţii de aceeaşi natură de care 
a luat cunoştinţă în exercitarea funcţiei, cu excepţia 
celor de interes public, în condiţiile legii;

f) nerespectarea secretului deliberării sau a 
confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter, 
precum şi a altor informaţii confidenţiale de care a 
luat cunoştinţă în exercitarea funcţiei, în condiţiile 
legii;

k) absenţe nemotivate de la serviciu, în mod repetat 
sau care afectează în mod direct activitatea instanţei 
(…);

h) absenţele nemotivate de la serviciu, întîrzierea ori 
plecarea fără motive obiective de la serviciu, dacă 
aceasta a afectat activitatea instanţei;

l) imixtiunea în activitatea altui judecător (…); d) imixtiunea în activitatea de înfăptuire a justiţiei a 
altui judecător;

m) nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor 
ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în 
conformitate cu legea de conducătorul instanţei 
(…) ori a altor obligaţii cu caracter administrativ 
prevăzute de lege sau regulamente;
n) folosirea funcţiei deţinute pentru a obţine un 
tratament favorabil din partea autorităţilor sau 
intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, 
pretinderea ori acceptarea rezolvării intereselor 
personale sau ale membrilor familiei ori ale altor 
persoane, altfel decît în limita cadrului legal 
reglementat pentru toţi cetăţenii;

e) intervenţiile ilegale sau exploatarea poziţiei de 
judecător în raport cu alte autorităţi, instituţii sau 
funcţionari fie pentru soluţionarea unor cereri, 
pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor 
personale sau ale altor persoane, fie în scopul obţinerii 
de foloase necuvenite;

o) nerespectarea în mod grav sau repetat a 
dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor;

Este exclusă din legislaţia Republicii Moldova. 

p) obstrucţionarea activităţii de inspecţie a 
inspectorilor judiciari, prin orice mijloace;

n) obstrucţionarea, prin orice mijloace, a activităţii 
inspectorilor-judecători;

q) participarea directă sau prin persoane interpuse la 
jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme 
de investiţii pentru care nu este asigurată transparenţa 
fondurilor;
r) lipsa totală a motivării hotărîrilor judecătoreşti 
(…), în condiţiile legii;

Această abatere, în viziunea noastră, ar putea fi 
înglobată de cea de „i) încălcarea normelor imperative 
ale legislaţiei în procesul de înfăptuire a justiţiei”.

s) utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul 
hotărîrilor judecătoreşti (…) ori motivarea în mod 
vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să 
afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de 
magistrat;

o) utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul 
hotărîrilor judecătoreşti ori motivarea în mod 
vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să 
afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de 
judecător;
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Din cîte se poate observa, abaterile disciplinare 
pentru care magistraţii pot fi traşi la răspundere disci-
plinară în România şi în Republica Moldova, cu unele 
excepţii, practic coincid. Totodată, trebuie să recunoaş-
tem că unele din ele au suscitat diferite controverse şi 
discuţii în rîndul practicienilor şi doctrinarilor (pe care 
le vom analiza cu ocazia unui alt demers ştiinţific). Mai 
mult, nu există o viziune unică nici în ceea ce priveşte 
modul de formulare a acestora: generică sau limitati-
vă.

Astfel, în legătură cu modul de expunere juridică 
a abaterilor disciplinare ale magistraţilor, în litera-
tura de specialitate se susţine că, în pofida faptului 
că o enumerare limitativă ar reduce sau ar împiedica 
subiectivismul în calificarea ca abateri disciplinare 
a faptelor săvîrşite, totuşi, o asemenea reglementare 
se consideră că prezintă două dezavantaje: în primul 
rînd, pot apărea situaţii de săvîrşire a unor fapte care, 
deşi nu aduc atingere unor valori, să nu fie prevăzu-
te ca abateri disciplinare, nefiind astfel sancţionabile; 
în al doilea rînd, pot apărea situaţii în care anumite 
fapte ce au adus o atingere nesemnificativă relaţiilor 
de muncă, fără relevanţă în plan juridic sau material, 
să fie sancţionabile numai pentru că sînt prevăzute în 
enumerarea limitativă a textului de lege. Din aceste 
considerente, se susţine necesitatea formulării gene-
rice a abaterilor disciplinare, făcîndu-se trimitere la 
experienţa Germaniei, Franţei şi Luxemburgului în 
materie [1, p. 201-202]. 

Contrar acestei opinii, Oficiul OSCE pentru Insti-
tuţii Democratice şi Drepturile Omului, ca răspuns la 
solicitatea Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova 

de a efectua expertiza noului Proiect de lege privind 
răspunderea disciplinară a judecatorilor [16], sublini-
ază că, în general, această abordare de definire a te-
meiurilor de răspundere disciplinară prin enumerare 
expresă, şi nu printr-o formulare vagă de o vastă gene-
ralitate, este în conformitate cu standardele internaţio-
nale şi bunele practici [17]. În special, aceasta reflectă 
standardul Curţii Europene a Drepturilor Omului de 
„previzibilitate”, care prevede definirea cu suficien-
tă claritate a conduitei ce ar putea rezulta în aplicarea 
sancţiunii disciplinare, astfel încît să permită persoanei 
vizate să prevadă consecinţele acţiunilor sale şi în acest 
mod să-şi direcţioneze conduita [4]. 

Susţinînd o asemenea poziţie, considerăm necesar 
şi bine-venit ca abaterile disciplinare să fie expuse li-
mitativ în conţinutul legii, dar, în acelaşi timp, acestea 
trebuie să fie bine corelate cu obligaţiile judecătorului 
prevăzute de lege (nu doar de legea-cadru, dar şi de 
legislaţia procesuală). 

Sancţiunile disciplinare. Referitor la sancţiunile 
aplicabile pentru comiterea unor abateri disciplinare, 
vom preciza că Legea României nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor [12] prevede la 
art. 100 următoarele sancţiuni disciplinare, care pot fi 
aplicate judecătorilor, proporţional cu gravitatea aba-
terilor:

a) avertismentul;
b) diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare 

brute cu pînă la 20% pe o perioadă de pînă la 6 luni;
c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de pînă la 

un an la o altă instanţă, situată în circumscripţia altei 
curţi de apel;

ş) nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale ori 
a deciziilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii;
t) exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă 
neglijenţă.
Art. 991 (1) Există rea-credinţă atunci cînd judecătorul 
(1) încalcă cu ştiinţă normele de drept material ori 
procesual, urmărind sau acceptînd vătămarea unei 
persoane. (2) Există gravă neglijenţă atunci cînd 
judecătorul (…) nesocoteşte din culpă, în mod grav, 
neîndoielnic şi nescuzabil, normele de drept material 
ori procesual.

b) aplicarea în mod intenţionat, cu rea-voinţă sau 
aplicarea repetată din neglijenţă gravă a legislaţiei 
contrar practicii judiciare uniforme (redactată conform 
Hotărîrii Curţii Constituţionale a Republicii Moldova 
nr. 28 din 14.12.2010);

c) acţiunile judecătorului în procesul de înfăptuire a 
justiţiei care fac dovada incompetenţei profesionale 
grave şi evidente (reproduce fidel recomandarea 
conţinută în p. 63 din Avizul nr. 10 (2007) al 
Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni 
[15]);
m) comiterea unei fapte care întruneşte elementele 
unei infracţiuni sau contravenţii, dacă aceasta a adus 
atingere prestigiului justiţiei.
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d) suspendarea din funcţie pe o perioadă de pînă la 
6 luni;

e) excluderea din magistratură.
La rîndul său, Legea Republicii Moldova cu privire 

la răspunderea disciplinară a judecătorilor [10] stabi-
leşte în art. 6 alin. (1) următoarele sancţiuni:

a) avertismentul;
b) mustrarea;
c) reducerea salariului;
d) eliberarea din funcţia de judecător.
Mai mult, în alin. (2) se precizează că „pentru jude-

cătorii care îndeplinesc funcţia de preşedinte sau vice-
preşedinte al instanţei de judecată, în afară de sancţiu-
nile indicate la alin. (1), poate fi aplicată şi sancţiunea 
disciplinară de eliberare din funcţia respectivă”. Este o 
prevedere ce lipseşte în legislaţia românească.

În viziunea noastră, dat fiind numărul mare de aba-
teri disciplinare reglementate expres de lege şi a varia-
telor forme de comitere a acestora, considerăm oportun 
a completa spectrul sancţiunilor în ambele sisteme de 
drept. Bunăoară, completarea legii moldoveneşti cu 
asemenea sancţiuni precum suspendarea din funcţie 
şi mutarea pe un anumit termen la o altă instanţă, iar 
legea românească – cu sancţiunea mustrării. În conse-
cinţă, spectrul larg de sancţiuni disciplinare ar permite 
respectarea principiului proporţionalităţii sancţiuni-
lor aplicate magistraţilor pentru abaterile disciplinare 
comise, după cum o cer standardele internaţionale în 
materie.

Suplimentar la cele menţionate, atragem atenţia că 
Legea Republicii Moldova cu privire la răspunderea 
disciplinară a judecătorilor prevede şi unele explicaţii 
pe marginea sancţiunilor reglementate, după cum ur-
mează:

- „Avertismentul constă în atenţionarea judecăto-
rului asupra abaterii disciplinare comise, cu recoman-
darea să respecte pe viitor dispoziţiile legale, preve-
nindu-l că la o nouă abatere disciplinară similară îi va 
putea fi aplicată o sancţiune mai severă. Avertismentul 
se emite în formă scrisă. Termenul de acţiune a avertis-
mentului este de 1 an”.

- „Mustrarea constituie critica, exprimată în formă 
scrisă, privind faptele comise de judecător. Termenul 
de acţiune a mustrării este de 2 ani”.

- „Reducerea salariului reprezintă micşorarea sa-
lariului lunar de la 15% pînă la 30%, pentru o perioadă 
de la 3 luni pînă la 1 an şi se aplică cu începere din luna 
calendaristică ulterioară datei la care hotărîrea colegiu-
lui disciplinar a rămas irevocabilă”.

- Eliberarea din funcţia de judecător reprezintă 
încetarea de drept a împuternicirilor judecătorului ca 
urmare a comiterii unei abateri disciplinare. Propune-
rea de eliberare din funcţia de judecător este înaintată 
de Consiliul Superior al Magistraturii în modul stabilit 
de lege”.

În acelaşi timp, Legea citată stabileşte o sancţune 
disciplinară şi pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii de 
instanţe – eliberarea din funcţia de preşedinte sau 
vicepreşedinte de instanţă, aplicabilă în caz de neîn-
deplinire sau îndeplinirea cu întîrziere sau necorespun-
zătoare, din motive imputabile, a atribuţiilor stabilite 
de articolul 161 din Legea privind organizarea judecă-
torească şi dacă aceasta a afectat activitatea instanţei”. 
Propunerea de eliberare din funcţia de preşedinte sau 
vicepreşedinte de instanţă se înaintează de Consiliul 
Superior al Magistraturii, în modul stabilit de lege.

Alte precizări importante în materie de sancţiuni 
disciplinare, în special condiţiile şi consecinţele apli-
cării acestora, sînt consacrate în art. 7 din Legea citată. 
Astfel, sancţiunile disciplinare se aplică judecătorilor 
în funcţie şi judecătorilor demisionaţi pentru faptele 
comise în timpul exercitării mandatului de judecător.

Sancţiunile disciplinare se aplică proporţional gra-
vităţii abaterii disciplinare comise de judecător şi în 
funcție de circumstanţele personale ale acestuia. Gra-
vitatea abaterii disciplinare este determinată de natura 
faptei comise şi de consecinţele produse. Consecinţele 
produse sînt evaluate avînd în vedere atît efectele asu-
pra persoanelor implicate în procesul judiciar în cadrul 
căruia s-a comis fapta, cît şi efectele asupra imaginii şi 
prestigiului justiţiei.

Comiterea repetată a unei abateri disciplinare repre-
zintă comiterea unei abateri disciplinare în perioada de 
acţiune a sancţiunii disciplinare anterioare, indiferent 
de tipul abaterii disciplinare comise. Totodată, aceasta 
constituie o circumstanţă agravantă şi se ia în conside-
rare la stabilirea sancţiunii pentru următoarea abatere 
disciplinară comisă.

Dacă în termenul de acţiune a sancţiunilor discipli-
nare faţă de judecător nu se aplică o nouă sancţiune 
disciplinară, se consideră că el nu a fost sancţionat dis-
ciplinar.

Este important de precizat că, potrivit aceloraşi dis-
poziţii legale, pe perioada acţiunii sancţiunilor discipli-
nare judecătorul nu poate fi transferat, numit în funcţia 
de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă sau pro-
movat în altă instanţă.

Judecătorul faţă de care a fost aplicată sancţiunea 
eliberării din funcţia de judecător nu poate fi ales sau 
numit ulterior, timp de 5 ani, în nicio funcţie din cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii şi organele subor-
donate acestuia şi nu poate activa în cadrul Institutului 
naţional de Justiţie, atît în funcţii administrative, cît şi 
în calitate de formator.

Judecătorul eliberat din funcţia de preşedinte 
sau vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti poate 
solicita promovarea într-o instanţă judecătorească 
superioară sau numirea în funcţia de preşedinte sau 
vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti doar după 
expirarea a 2 ani din ziua aplicării sancţiunii dis-



24 AUgUSt 2015

JURnALUL  JURIDIC  nAȚIOnAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICă • национаЛьнЫй  ЮриДичеСкий  ЖурнаЛ: теориЯ  и  Практика •  nATIOnAL  LAW  JOURnAL:  THEORY  AnD  PRACTICE

ciplinare de eliberare din funcţia de preşedinte sau 
vicepreşedinte de instanţă. 

Din cîte se poate observa, legislaţia Republicii 
Moldova conţine reguli clare de aplicare a sancţiunilor 
disciplinare, fapt de natură să contribuie într-o anumi-
tă măsură la desfăşurarea transparentă şi previzibilă a 
procedurii disciplinare în ansamblu. 

Apreciind ca bine-venite asemenea reglementări, 
totuşi ţinem să subliniem necesitatea unei clasificări a 
abaterilor disciplinare în funcţie de gravitatea acestora 
în uşoare şi grave, fapt de natură să faciliteze identifi-
carea sancţiunii corespunzătoare aplicabile. Mai mult, 
în viziunea noastră, legiuitorul ar trebui să concretizeze 
cel puţin cazurile în care poate fi aplicată cea mai se-
veră sancţiune (eliberarea din funcţie) şi cea de natură 
pecuniară. Aceasta ar conferi mai multă predictibilitate 
procesului disciplinar. Desigur, toate aceste momente 
necesită un efort cognitiv şi ştiinţific deosebit, ample 
studii şi fundamentări teoretice. 

Concluzii. Ținem să precizăm că asigurarea legis-
lativă completă şi corespunzătoare a răspunderii dis-
ciplinare a judecătorilor merită o atenţie specială atît 
din partea specialiştilor, cît şi a legiuitorului în ambele 
sisteme de drept, în vederea optimizării acesteia. 

Aceasta deoarece pentru realizarea răspunderii ju-
decătorilor este necesar un mecanism eficient, care tre-
buie să fie ireproşabil [20, p. 15; 19, p. 16; 21, p. 13], 
adică faptul abaterii concrete a judecătorilor trebuie să 
fie demonstrat, vinovăţia în comiterea acesteia – con-
firmată, sancţiunea trebuie să fie echitabilă (dreaptă, 
justă), adecvată şi proporţională.

Sancţionarea (răspunderea) judecătorului pentru co-
miterea unor abateri disciplinare trebuie să fie adecva-
tă şi inevitabilă. Aceasta este o axiomă, deoarece „răul 
trebuie să fie pedepsit”. În acelaşi timp, sancţiunea tre-
buie să urmărească şi un scop profilactic, adică pentru 
alţi judecători trebuie să devină evident că în caz de 
comitere a abaterilor asemănătoare, în mod obligatoriu 
va urma sancţionarea disciplinară.
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Introducere. La Curtea Constituțională a Re-
publicii Moldova se examinează sesizarea pri-

vind faptul că dispozițiile art. 49 alin. (13) din Le-
gea privind societățile pe acțiuni, nr. 1134-XIII din 
02.04.1997 (în continuare – Legea nr. 1134/1997), 
nu sînt constituționale, fiindcă prevăd ca dividendele 
care nu au fost primite de acționar din vina lui în de-
curs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire 
a lor se trec la venitul societății și nu pot fi reven-
dicate de acționar. Se invocă faptul că sînt încălcate 
mai multe norme constituționale, și anume art. 1 alin. 
(3), art. 4 alin. (1) și (2), art. 9 alin. (1) și (2), art. 46 
alin. (1) și (2), art. 126 alin. (2) lit. h) din Constituția 
Republicii Moldova, că se periclitează grav dreptul 
de proprietate al titularilor bonurilor patrimoniale 
convertite în acțiuni, și anume: prin neinformarea 
acționarilor despre obținerea profitului și plata divi-
dendelor, încalcînduli-se dreptul de proprietate, fiind 
privați de proprietate în beneficiul unei alte persoane, 
contrar art. 316 alin. (1) si (2) din Codul civil al RM 
(în continuare – CC RM); fiind neglijat interesul eco-
nomic al titularilor bonurilor patrimoniale convertite 
în acțiuni, considerat un “bun” în sensul art. 1 din Pro-
tocolul nr. 1 la Convenția Europeană pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (în 
continuare – Convenția Europeană).

Scopul lucrării este expunerea argumentată a 
constituționalității normelor de drept expuse în art. 
49 alin. (13) din Legea nr. 1134/1997. 

Metode aplicate: inductivă și deductivă, de ana-
liză juridică și sistemică, juridică comparativă și in-
terpretativă.

Rezultate obținute și discuții. norma legală ex-
pusa în art. 49 alin. (13) din Legea nr. 1134/1997 
răspunde unui interes public de importanță deosebi-
tă pentru acționarii din RM, marea majoritate a căro-
ra (circa 3.1 mil. persoane) au devenit proprietari de 

acțiuni ca urmare a privatizării în masă [1], iar con-
form prevederilor art. 161 alin. (2) al CC RM și ale 
art. 12 alin. (1) din Legea nr. 1134/1997, ”acțiunea 
este documentul care atestă dreptul proprietarului 
(acționarului) de a participa la conducerea societății, 
de a primi dividende, precum și o parte din bunurile 
societății în cazul lichidării acesteia”. Totodată, con-
siderăm că aceste prevederi normative privind pla-
ta dividendelor au fost stabilite în condițiile în care 
cadrul normativ al pieței de capital din RM era la 
început de constituire, ca și întregul cadru de drept 
național, în condițiile în care cetățenii RM aveau în 
față sarcina – actuală și în prezent – de a perfec-
ta actele de identitate personale [2]. În acest sens, 
considerăm importantă aprecierea justă a aspectului 
de înregistrare juridică în registrele acționarilor a 
titularilor de bonuri patrimoniale care au fost ulte-
rior convertite în acțiuni ale fondurilor de investiții 
pentru privatizare, iar mai apoi – în acțiunile fon-
durilor de investiții nemutuale [3], iar ulterior 
acțiunile unora din ei au fost vîndute sau convertite 
în acțiunile societăților pe acțiuni din portofoliile 
fondurilor de investiții supuse lichidării sau reor-
ganizării, repartizate între acționari în conformitate 
cu cota proporțională deținută din capitalul social al 
societății [4]. În contextul dat, menționăm și proce-
sul de perfecționare normativă a cadrului juridic în 
perioada dată, fiind abrogat un șir de legi, decrete, 
hotărîri și decizii ale organelor de stat abilitate cu 
competențele de reglementare normative [5], care au 
condus la necesitatea unor reglementări complexe, 
dar și la cerințe legale noi pentru transmiterea drep-
turilor de proprietate asupra acțiunilor și, respectiv, 
asupra drepturilor aferente care derivă din el. An-
samblul dat de factori juridici sus-menționați au 
impus necesitatea reglementării regimului juridic al 
dividendelor și, respectiv, a procedurii de plată a lor, 
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dînd naștere și la respectiva normă legală încadrată 
în art. 49 alin. (13) din Legea nr. 1134/1997. 

Trebuie de ținut cont de faptul că plata dividen-
delor este de competența exclusivă a adunării gene-
rale a acționarilor [6], singura care poate stabili – în 
conformitate cu prevederile sale statutare – modul şi 
termenele de plată a dividendelor [7]. Dacă se apli-
că principiul simetriei juridice, adunarea generală a 
acționarilor, competentă să decidă distribuirea pro-
fitului societății, ar putea să decidă și revocarea ho-
tărîrii anterioare adoptate, cu respectarea acelorași 
condiții de publicitate, cvorum și majoritate, legale 
sau statutare, prin care să nu mai repartizeze sau să 
anuleze repartizarea ulterioară a dividendelor nepri-
mite, pentru a le folosi la finanțarea activității, fie ca 
profituri nedistribuite, fie ca repartizări la fondurile 
proprii, fie prin încorporare în capital etc. Totoda-
tă, în conformitate cu prevederile legislației privind 
societățile pe acțiuni [8], exista cerințe exprese față 
de ținerea registrului acționarilor, dar și obligațiunea 
de conformare a acționarilor societății la cerințele de 
înscriere în registrul deținătorilor valorilor mobiliare 
ale societății [9].

Atragem atenția la existența normelor juridice ex-
prese [10], potrivit cărora hotărîrea adunării generale 
a acționarilor intră în vigoare în anumite condiții le-
gale și devine obligatorie (pacta sunt servanda) im-
punîndu-se tuturor acționarilor, inclusiv celor ce au 
absentat sau au votat împotrivă. Totodată, hotărîrea 
adunării generale contrară legii sau actului constitu-
tiv[11] poate fi atacată de către acționarii care au votat 
împotrivă și au cerut să se consemneze votul lor în 
procesul-verbal al ședinței. Astfel, hotărîrile adunării 
generale a acționarilor privind plata dividendelor [12] 
pot fi atacate și de orice creditori prejudiciați. Însă 
particularitatea efectelor acestei hotărîri este nașterea 
unei obligații sociale de plată a dividendului stabilit 
acționarului legat de cota-parte deținută de el în patri-
moniul societății și concomitent nașterea unui drept 
subiectiv, individual, înpatrimoniul fiecărui asociat 
(dreptul de creanță), care stabilește ca revocarea lui să 
se facă în condiții speciale, dar și să prevadă condiția 
de pierdere a dreptului de primire a dividendelor. 

Aici atenționăm că, abordînd subiectul dat sub as-
pect doctrinar și științific [13], dividendul în literatura 
de specialitate este definit ca fiind partea de profit net 
care se cuvine asociaților/acționarilor după închiderea 
exercițiului financiar, determinat de clasa și numărul 
acțiunilor deținute, în temeiul hotărîrii adunării gene-
rale a acționarilor, iar dreptul la dividend este un drept 
subiectiv, relativ, personal, de creanță, patrimonial, 
accesoriu dreptului de proprietate asupra acțiunilor, 
afectat de condiții suspensive: înregistrarea de către 
societate a unui profit; organizarea și desfășurarea le-

gală a adunării generale a acționarilor; aprobarea de 
către adunarea generală a unei hotărîri prin care se 
stabilesc dividende și modalitatea de repartizare a lor; 
anunțarea publică privind plata dividendelor de că-
tre societate și a modalității de repartizare a lor; plata 
dividendelor în modalitățile prevăzute de legislație. 
Astfel, dividendele [14] pot fi comparate sub aspectul 
naturii juridice cu fructele civile, deoarece deși au un 
caracter aleatoriu și nedeterminat (acțiunile ordinare 
simple nominative), ele totodată pot avea caracter 
fixat sau nefixat (acțiunile preferențiale cu dividend 
fixat/nefixat) [14].

Referitor la plata dividendelor, în conformitate 
cu prevederile legislației naționale [16] și celei eu-
ropene [17], vom menționa condițiile care nu permit 
aprobarea deciziei privind plata dividendelor: pînă 
la răscumpărarea acțiunilor plasate care urmează a fi 
răscumpărate [18]; dacă, la data luării hotărîrii cu pri-
vire la plata dividendelor, societatea este insolvabilă 
sau plata dividendelor va duce la insolvabilitatea ei; 
dacă valoarea activelor nete, conform ultimului bilanț 
al societății, este mai mică decît capitalul ei social 
sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor; 
pe acțiunile ordinare, dacă nu s-a hotărît cu privire la 
plata dividendelor pe acțiunile preferențiale; dacă pe 
orice acțiuni nu s-a efectuat plata dobînzii scadente la 
obligațiuni; daca nu sînt constituite rezervele legale 
în conformitate cu normativele de formare a fondului 
de rezervă.

Pornind de la prevederile art. 48 alin. (1) al Legii 
nr. 1134/1997, dividendele se distribuie asociaților 
proporțional cu cota de participare la capitalul social 
vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. 
Spre deosebire de practica europeană, care prevede că 
adunarea generală nu poate stabili un nivel fix al divi-
dendelor, întrucît acestea se stabilesc anual în funcție 
de profitul realizat și numai adunarea generală prin 
raportare la situația financiară respectivă, în funcție 
de reinvestirea sau nu a profitului, constituirea de 
rezerve etc., stabilește cuantumul dividendelor [19], 
în legislația Republicii Moldova lipsește o astfel de 
interdicție. 

Trebuie menționat momentul nașterii dreptului la 
dividend care, conform practicii europene, este data 
adoptării hotărîrii adunării generale care a aprobat 
plata dividendelor; totodată, în conformitate cu art. 40 
alin. (4) al Legii nr. 1134/1997, “obligațiile societății 
referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării 
hotărîrii cu privire la plata lor”. Din acest moment, 
dreptul la dividende încetează să mai fie un drept so-
cial, transformîndu-se în drept de creanță individual 
al acționarului față de societate, iar plata dividendelor 
poate fi supusă unor condiționări legale[20–23].

Este necesar de menționat nașterea dreptului de 
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primire a dividendului, care de asemenea este su-
pus unei reglementări procesuale stabilite în statu-
tul societății [24], întrucît dreptul de primire a divi-
dendelor poate fi exercitat doar în anumite condiții. 
Printre condiționările exprese care există în legislație 
găsim cerința de corectitudine a datelor acționarului 
în registrul acționarilor al societății pe acțiuni, dar și 
obligațiunea acționarului de a prezenta aceste date și 
a respecta procedurile legal stabilite [25]. Deci, după 
stabilirea dividendelor de către adunarea generală, 
pentru valorificarea acestora acționarii au deschisă 
calea unei acțiuni în realizare împotriva societății, în 
cazul în care aceasta nu-și îndeplinește obligațiunile 
de plată a dividendelor aprobate [26], în special în 
contextul prevederilor art. 9 CC RM.

Pentru clarificarea situației de drept, urmează a fi 
indicate și modalitățile de plată care se pot face de 
către societatea pe acțiuni. Astfel, plățile dividendelor 
pot fi efectuate cu mijloace bănești plătite în numerar 
prin casierie, cu mijloace bănești plătite prin transfer 
bancar, prin alocarea de noi acțiuni și prin alocarea 
altor bunuri destinate consumului populației civile, a 
căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele 
legislative [27].

Referitor la aspectele fiscale existente, trebuie să 
se țină cont de faptul că dividendele sînt transferate 
acționarilor cu deducerea sumei impozitelor reținute 
în conformitate cu legislația fiscală [28] în acest do-
meniu, menționînd că RM recunoaște sub aspect fiscal 
dreptul de proprietate al acționarului asupra dividen-
delor plătite de societate doar din momentul în care 
persoana intră în posesia lor [29]. Totodată, acționarii 
care beneficiază – conform legislației fiscale – de 
preferințe la plata impozitelor pe dividendele primite 
trebuie să prezinte societății documentele confirmati-
ve respective. În contextul celor expuse, este impor-
tant de știut că, conform art. 18 alin. (4) al Legii nr. 
1134/1997, nici societatea pe acțiuni, dar nici Regis-
tratorul societății nu poartă răspundere pentru pierde-
rile condiționate de circumstanțele în care entitățile 
înregistrate în registrul acționarilor societății nu au 
prezentat Registratorului informația privind modifi-
carea datelor personale, inclusiv a documentelor ce 
ar asigura aplicarea regimurilor juridice respective 
dividendelor stabilite, inclusiv pentru a fi primite de 
deținătorul înregistrat. 

Referitor la termenul de plată a dividendelor, tre-
buie de menționat că dacă din vina societății se tre-
ce termenul de plată, acționarul devine creditor al 
societății și poate promova orice acțiune civilă pentru 
încasarea creanței [30]. Acest fapt reiese din preve-
derea expresă a propoziției a doua din art. 55 alin. 
(3) al CC RM, care stipulează că “persoanele juridice 
în a căror privință fondatorii (membrii) au drepturi 

de creanță sînt societățile comerciale și cooperati-
vele”. De aceea, persoanele îndreptățite să încaseze 
dividende și să exercite orice alte drepturi în calitate 
de acționari ai societății sînt cei înscriși în evidențele 
societății și în informațiile furnizate de registratorul 
independent. Plata poate fi făcută și unui mandatar al 
acționarului în baza unei procuri speciale. 

Pentru Republica Moldova este un caz răspîndit 
cînd proprietarul acțiunilor este decedat, parvenind 
o situație specială privind succesiunea drepturilor 
[31], precum și a plații dividendelor în situația tran-
sferului acțiunilor nominative mortis causa. Conform 
art. 11 alin. (3) al Legii privind piața de capital nr. 
171/2013, “dreptul de proprietate asupra valorilor 
mobiliare apare la data înregistrării persoanei în re-
gistrul deținătorilor de valori mobiliare”, astfel că, în 
caz de moarte a acționarului, dispoziția de transmitere 
a acțiunilor pentru schimbarea de proprietate în regis-
trul acționarilor nu va putea fi obținută decît după ce 
partea în drept va prezenta actele respective ce vor 
confirma calitatea sa de succesor legal al acțiunilor.

Astfel, cei vizați în considerente de opinie contra-
ră, trebuie să țină cont de regimul juridic al dividen-
delor, stabilit atît în legislația națională, cît și în cea 
internațională. Este important faptul că, în legislația 
națională a Republicii Moldova, noțiunea de dividend 
beneficiază de diferite definiții care se completează 
reciproc. Astfel, o definiție a dividendelor ne este fur-
nizată de Legea nr. 1134/1997, unde în art. 48 alin. (1) 
se stipulează că “cota-parte din profitul net al societă-
ţii, care se repartizează între acţionari în corespundere 
cu clasele şi proporţional numărului de acţiuni care le 
aparţin, constituie dividend”. O altă noțiune o găsim 
în art. 12 al Codului fiscal al RM, care prezintă divi-
dendul ca ”venit obţinut din repartizarea profitului net 
între acționari (asociați) în conformitate cu cota de 
participație depusă în capitalul social, cu excepția ve-
nitului obţinut în cazurile lichidării complete a agen-
tului economic conform art. 57 alin. (2) CF al RM”. 

Analizînd aspectele menționate, stabilim că 
condiția sine qua non pentru a dobîndi dreptul la di-
vidend o reprezintă calitatea de asociat (acționar) do-
bîndită legal sau în urma aportului la capitalul social, 
sau în urma procurării valorii mobiliare respective. 
De asemenea, evidențiem aspectul de repartizare a 
cotei-parți/profitului net și deci de apariție a dreptu-
lui de primire a lui, care trebuie stabilit pentru fieca-
re deținător de acțiuni în corespundere cu clasele și 
proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin – date 
care sînt prezente doar în registrul acționarilor ținut de 
către registratorul independent licențiat [32]. Astfel, 
fără verificarea datelor din registrul acționarilor, fără 
identificarea precisă a deținătorului legal de acțiuni 
dividendul nu poate fi plătit. 
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Potrivit prevederilor art. 115 alin. (1) lit c), art. 
161 alin. (2) ale CC RM și art. 25 alin. (1) lit. d) 
din Legea nr. 1134/1997, acționarul are dreptul să 
primească dividendele anunțate în corespundere cu 
clasele şi proporțional numărului de acțiuni care îi 
aparțin. Iar prevederile art. 49 alin. (7) al Legii pri-
vind societățile pe acțiuni stipulează expres că “divi-
dendele se plătesc cu mijloace bănești, iar în cazurile 
prevăzute de statutul societății, se plătesc cu acțiuni 
de tezaur sau acţiuni ale emisiei suplimentare sau cu 
alte bunuri destinate consumului populației civile, a 
căror circulație nu este interzisă sau limitată de ac-
tele legislative”. Astfel, putem deduce că dispozițiile 
art. 49 alin. (13) nu periclitează dreptul de primire a 
acțiunilor de tezaur sau acțiunilor emisiei suplimenta-
re, sau a altor bunuri destinate consumului populației 
civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată 
de actele legislative, anunțate de societatea pe acțiuni 
ca dividend pentru acționarii săi. 

Analizînd alin. (13) al art. 49, constatăm prezența 
mai multor aspecte juridice de natură atît proce-
suală, cît și de considerațiune juridică, care necesi-
tă intervenții în vederea menționării oportunității și 
importanței normei juridice date. Astfel:

1. Comisia națională a Pieței Financiare (CnPF) 
este o autoritate de stat pe piața de capital a Republi-
cii Moldova [33], care în actele sale normative, apro-
bate în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) și 
art. 8 lit b) și h), a reglementat expres subiectul plății 
dividendelor sub aspectul dreptului acționarului de 
primire a dividendelor ca un drept asociat care de-
rivă din dreptul de proprietate al titularului asupra 
acțiunilor. De aceea, cerințele ce urmează a fi respec-
tate în cadrul societății pe acțiuni, în vederea stabilirii 
modalității de plată a dividendelor, au fost incluse ex-
pres în Codul guvernării corporative [34].

2. Referitor la termenul de prescripție de 3 ani sta-
bilit prin norma dispoziției respective, data începerii 
calculării termenului prescriptiv de 3 ani este data 
anunțării hotărîrii adunării generale a acționarilor de 
plată a dividendelor de către societatea pe acțiuni [35], 
cînd apare dreptul de creanță, care este și dreptul de 
primire a dividendelor – aspect expres stabilit în art. 
48 alin. (4) al Legii nr. 1134/1997. Totodată, pornind 
de la faptul ca în interiorul acestui termen este și ter-
menul de 3 luni – perioada în care are loc plata divi-
dendelor anunțate[36] – și ținînd cont de faptul că sta-
tutul societății trebuie să cuprindă modul şi termenele 
de plată a dividendelor [37], aceasta fiind competența 
exclusivă a adunării generale a acționarilor [38], pu-
tem concluziona că fiecare societate pe acțiuni își 
stabilește individual reglementările procesuale pro-
prii, care se încadrează în norma legală, avînd la 
bază termenele sus-menționate care indică existența 

raportului juridic civil în timp, acordînd persoanelor 
posibilitatea să își exercite capacitățile, drepturile și 
obligațiunile lor stabilite de norma legii sau/și expri-
mate printr-o manifestare de voință individuală [39], 
care stabilesc că „termenul se instituie prin lege, ho-
tărîre judecătorească sau prin acordul părților”, fiind 
“intervalul” în interiorul căruia persoanele trebuie să 
îndeplinească anumite acte de procedură. Acest as-
pect a fost elucidat și de CEDO, care în hotărîrea sa a 
menționat importanța termenelor pentru certitudinea 
juridică [40]. 

Astfel, stabilirea unui termen reglementează cir-
cuitul civil, or acesta contribuie la executarea la timp 
a obligațiilor și, respectiv, la realizarea drepturilor 
persoanelor, producînd anumite efecte juridice. De 
aceea, menirea termenelor de exercitare a drepturilor 
civile constă în a asigura subiectului de drept civil 
posibilitatea obiectivă de a-și exercita dreptul subiec-
tiv întru realizarea/apărarea intereselor sale patrimo-
niale sau nepatrimoniale. Iar în cazul neexercitării 
drepturilor conferite prin lege, persoana decade din 
drepturile sale. Aspectul de decădere a persoanelor 
din drepturile lor a fost statuat și de CEDO, care în 
cauza J.A. Pye (Oxford) Ltd and J.A. Pye (Oxford) 
Land Ltd v. Regatul Unit [41], a reținut că folosirea 
termenelor de prescripție sau de decădere dintr-un 
drept ,dacă nu este exercitat, urmărește un interes le-
gitim în interesul general (§67-74). Durata termenu-
lui este un subiect aflat în competența statului, doar că 
termenul să fie acceptabil ca durată rezonabilă (§83), 
Curtea acceptînd că unul din scopurile termenelor de 
prescripţie sau de decădere este ca titularul să nu-l 
mai poată exercita (§ 84). În temeiurile expuse, putem 
concluziona că stabilirea termenului respectiv este cel 
aplicat în legislația civilă, care de asemenea prevede 
termenul general de 3 ani de prescripţie extinctivă. 

Totodată, menționăm că, în esența sa juridică, art. 
49 alin. (13) din Legea privind societăţile pe acţiuni, 
este relevant art. 645 al CC RM, deci a modului de 
stingere a unei obligații în cazul în care creditorul se 
află în întîrziere, nu furnizează informaţiile suficien-
te şi necesare pentru ca debitorul să-și poată executa 
obligaţia. De asemenea, corespund și efectele juridi-
ce, fapt prevăzut similar în art. 650 al CC RM, care 
prevede că la expirarea termenului de 3 ani din mo-
mentul în care a aflat sau trebuia să afle despre con-
semnare, creditorul pierde dreptul de a prelua bunul. 
Prin urmare, existența termenului de 3 ani în art. 49 
alin. (13), care completează termenul stabilit la art. 
49 alin. (10) din Legea nr. 1134/1997, este relevanța 
normelor generale ale legislației civile. 

Tot referitor la subiectul dat, atenționăm că însuși 
termenul de 3 ani are o duală conotație. Prima are ro-
lul de a-l scoate pe creditor din dreptul de a-și mai 
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recupera drepturile, reprezentînd o sancțiune a lipsei 
de diligență. A doua conotație ar putea fi o exercitare 
de voință a deținătorului de acțiuni, care prin această 
modalitate își administrează de fapt drepturile sale. 
De aceea, putem defini că prin stabilirea termenelor de 
prescripție este asigurată buna funcționare a circuitului 
civil, participanții fiind disciplinați de norma de drept 
întru realizarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor 
lor legale. Constatînd faptul că termenul de 3 ani, po-
trivit art. 49 alin. (13) din Legea nr. 1134/1997, este 
termen imperativ de decădere, menționăm că societa-
tea pe acțiuni poate efectua repunerea în termenul de 
3 ani, în cazul în care acționarul demonstrează lipsa 
vinovăției sale, cu indicarea circumstanțelor care au 
dus la omiterea termenului de primire a dividendelor. 
De altfel, stabilirea legală a unui termen civil are un 
efect benefic pentru societatea pe acțiuni, asigurîn-
du-i stabilitatea și certitudinea juridică în activitatea 
sa. Acest fapt este demonstrat și de statistica litigiilor 
judiciare care au avut loc pe marginea subiectului dat, 
cunoscîndu-se doar un singur litigiu în toată perioada 
di 1997 pînă în prezent de invocare a art. 49 alin. (13) 
din Legea nr. 1134/1997, conform unor informații ra-
portate de CnPF.

Concluzii. Din analiza normei de drept date pu-
tem deduce că, drept urmare a derulării procedurilor 
de plată a dividendelor anunțate, societatea ar putea 
avea obiectiv două grupe de acționari – cei care au 
primit dividendele anunțate și cei care din vina lor nu 
au primit dividendele respective din diverse motive, 
care ar putea fi și neprezentarea informației despre 
modificarea datelor deținătorilor acțiunilor, pentru 
care nu pot răspunde nici societatea, nici registratorul 
care ține registrul acționarilor societății, fiindcă art. 
18 alin. (4) al Legii nr. 1134/1997 prevede expres că 
“Registratorul şi societatea nu răspund pentru pre-
judiciile cauzate persoanelor înregistrate în registrul 
deţinătorilor valorilor mobiliare în legătură cu nepre-
zentarea de către aceste persoane a informaţiei despre 
modificarea datelor lor, introduse în registrul deţină-
torilor valorilor mobiliare ale societăţii”. În funcție de 
grupele menționate mai sus, putem concluziona că, 
la rîndul lor, și dividendele anunțate de societate se 
împart în doua categorii – cele primite de acționari și 
cele neprimite de acționari, fiecare grupă fiind supu-
să diferitor regimuri juridice, care pot fi deduse din 
legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni. 

Dispozițiile legale din art. 49 alin. (13) preci-
zează că numai dividendele care nu au fost primite 
de acționar din vina lui sînt supuse unui termen de 
prescripție, în cadrul căruia acționarul ar putea sa-și 
realizeze dreptul său de primire a dividendelor. De 
aceea, dividendele neprimite din vina societății sau 
altor terți factori nu sînt supuse regimului restrictiv 

dat, presupunîndu-se tacit și deductibil un termen ne-
limitat pentru realizarea de către acționar a dreptului 
său de creanță asupra cotei-părți din profitul reparti-
zat de societate în conformitate cu hotărîrea adunării 
generale a societății pe acțiuni. 

Totodată, normele legale menționează că 
deținătorul de acțiuni care din vina sa nu s-a folosit 
de dreptul de a primi dividendele anunțate de soci-
etatea pe acțiuni, în interiorul termenului de 3 ani 
stabilit expres, pierd această capacitate de primire a 
lor. În contextul că această neprimire ar putea fi un 
act de voință al proprietarului acțiunilor, o formă de 
administrare a drepturilor sale patrimoniale sau chiar 
o formă de renunțare la dreptul său, este important 
să menționăm că, prin analogie juridică, oricare pro-
prietar sau deținător de drepturi patrimoniale/nepatri-
moniale se afla sub protecția art. 9 alin. (2) și art. 15 
din Constituția RM, deținînd dreptul de a administra 
nestingherit proprietatea sa și drepturile conferite de 
ea, inclusiv dreptul de a renunța la patrimoniu sau/și 
drepturile conexe care deriva din proprietatea sa [42]. 
Așadar, norma juridică generală civilă stipulează că 
proprietarul/deținătorul de drepturi poate renunța ori-
cînd la dreptul său de proprietate printr-o declarație 
în acest sens sau în alt mod care atestă cu certitudine 
că a renunțat la bun, fără intenția de a păstra dreptul 
de proprietate asupra lui (în cazul nostru, dreptul său 
patrimonial). 

În cazul în care acționarul a avut o perioada de 3 
ani, în cadrul căruia dînsul nu și-a valorificat drep-
tul de a primi dividendele anunțate, pierderea acestui 
drept se încadrează în norma legală civilă, doar numai 
renunțarea la dreptul de proprietate asupra bunurilor 
imobile se face printr-o declarație autentificată nota-
rial și înscrisă în registrul bunurilor imobile (art. 338 
alin. (3) CC RM), în rest legislația civilă a Republicii 
Moldova nu stabilește alte restricții și condiționări. 
Mai ales în condițiile în care prevederile art. 694 alin. 
(1) al CC RM privind “Acceptarea tacită” prevede ca 
“tăcerea şi inacţiunea nu valorează acceptarea dacă 
din lege, din practica stabilită între părţi şi din uzanţe 
nu reiese altfel”. De aceea, procedura de trecere a di-
videndelor (neprimite de acționar) la venitul societății 
pe acțiuni, cu pierderea de către acționar a dreptului 
de revendicare a dividendelor neprimite din vina sa, 
aspect normativ restrictiv procesual, corespunde art. 
15 din Constituția RM și vine să contribuie la apărarea 
intereselor economice și a drepturilor deținătorului 
de acțiuni, dat fiind faptul că prin această modalitate 
dividendele neprimite de acționar revin în societate, 
care aparține aceluiași acționar, multiplicînd activele 
societății și indirect proprietatea sa, generînd profituri 
în viitor și majorînd respectiv cota-parte din profitul 
net care îi va reveni ulterior. 
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social, devenind un drept patrimonial individual de 
creanță, condiționat de doi factori posibili: 1) capaci-
tatea societății pe acțiuni de a-și onora obligațiunile 
născute de decizia hotărîrii generale a acționarilor și 
2) voința deținătorului de acțiuni (deja informat) de a 
corespunde normei legale și de a-și realiza dreptul de 
primire a dividendelor.

În cazul în care se invocă ingerința statului, fără o 
justificare rezonabilă, asupra unui drept de primire a 
dividendelor declarate de societatea pe acțiuni, drept 
accesoriu dreptului de proprietate asupra acțiunilor 
deținute în societate, pretins a fi drept de proprieta-
te nemijlocit asupra dividendelor, cînd se pretinde 
încălcarea unor drepturi certe de proprietate, care se 
pretind că apar în momentul adoptării de către hotă-
rîrea generală a acționarilor a deciziei de plată a divi-
dendelor, urmează a menționa aspecte care derivă din 
practica juridică internațională, și anume din hotărîri-
le luate de CEDO.

Dreptul de proprietate asupra dividendelor decla-
rate constituie un “bun” în sensul art. 1 din Protocolul 
nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omu-
lui și a libertăților fundamentale, care atribuie aces-
tui concept un sens larg, cuprinzînd atît proprietăți 
corporale și necorporale, cît și alte drepturi, intere-
se și creanțe în legătură cu care s-ar putea susține că 
acționarii ar avea cel puțin “speranță legitimă” de a 
obține beneficiul efectiv al acestora. Circumstanțele 
juridice, examinate în ansamblu, reflectă o situație în 
care norma națională oferă acționarilor drepturi asu-
pra unui interes material protejat de art. 1 din Proto-
colul nr. 1 la Convenție [46]. Tot aici menționăm fap-
tul cert că acțiunile deținute de acționarii societăților 
comerciale constituie un ,,bun” în sensul art. 1 din 
Protocolul nr. 1 la Convenție.

De asemenea, instanța europeană de contencios a 
drepturilor omului a decis în mod constant că și drep-
turile de creanță, precum este dreptul de a primi divi-
dend, este un ,,bun” în sensul art. 1 din Protocolul nr. 
1 la Convenție [47]. Astfel, Comisia a arătat cu deplin 
temei că acțiunile deținute de acționarii societăților 
comerciale anonime (pe acțiuni), din moment ce au 
valoare economică, constituie un bun. Totodată, Cur-
tea Europeană, într-o hotărîre de speță, a decis, cu va-
loare de principiu, că o acțiune a unei societăți comer-
ciale este un bun complex, că deținătorul ei “posedă” o 
parte din capitalul social (al societății) și drepturile ce 
derivă din această calitate. Este vorba nu numai despre 
o creanță asupra activelor sociale, exigibilă în caz de 
lichidare a societății, dar și de alte drepturi, în special 
dreptul de vot (în adunarea generală a acționarilor) 
și dreptul de a “influența” activitatea societății. Așa 
fiind, Curtea a considerat ca acțiunile unei societăți 
anonime (pe acțiuni) au o valoare economică și pot fi 

Referitor la considerentul invocat în mediul 
comunității experte privind lipsa în Legea nr. 
1134/1997 a unor reglementări despre responsa-
bilitatea societăților pe acțiuni în ceea ce privește 
înștiințarea acționarilor săi despre obținerea profitu-
lui și plata dividendelor, expunem următoarele: în 
pofida faptului că legislația privind societățile pe 
acțiuni în vigoare din Republica Moldova conține 
norme detaliate privind informarea acționarilor 
și accesul deținătorilor de valori mobiliare la 
informația despre societatea pe acțiuni și activita-
tea desfășurată de ea [43], nu se poate afirma că le-
gislatia privind societățile pe acțiuni din Republica 
Moldova nu stabilește reglementări despre infor-
marea acționarilor și responsabilitatea societăților 
pe acțiuni vizavi de acționarii săi. De aceea, art. 49 
alin. (12) al Legii nr. 1134/1997 stabileste expres: 
“Decizia cu privire la plata dividendelor de către so-
cietatea care corespunde unuia din criteriile prevă-
zute la art. 2 alin. (2) va fi publicată în termen de 15 
zile de la data adoptării ei. Decizia cu privire la plata 
dividendelor de către societatea care nu corespunde 
unuia din criteriile prevăzute la art. 2 alin. (2) trebuie 
să fie adusă la cunoştinţa fiecărui acţionar personal, 
în termen de 15 zile de la data luării ei, precum şi 
poate fi publicată în mijloacele mass-media conform 
hotărîrii adunării generale a acţionarilor”. 

Astfel, publicarea obligatorie a hotărîrii adunării 
generale respective de distribuire a profitului pe anul 
de referință și, respectiv, de plată a dividendelor și, 
în anumite cazuri, cu aducerea la cunoștință fiecărui 
acționar personal are ca efect juridic opozabilitatea 
hotărîrii date atît față de acționarii societății care au 
participat la adunare, care au absentat la adunare, cît 
și față de terți. Accentuăm că publicarea în mijloacele 
mass-media este concentrată prin norma legală [44] 
în publicația fondată de Comisia națională a Pieței 
Financiare, fapt care ușurează acționarului accesul la 
informația respectivă [45].

Avînd în vedere cerințele juridice speciale exis-
tente pentru adoptarea hotărîrii adunării generale a 
acționarilor – condițiile de publicitate, condiții pro-
cesuale, inclusiv cele de cvorum și majoritate, pre-
cum și posibilele acțiuni judiciare prin care oricare 
fragment juridic ce ține de adoptarea și realizarea ac-
tului juridic în cauză poate fi desființat, considerăm 
că aceasta reprezintă un act juridic sui generis, care 
este în spațiul și în vizorul public, prin urmare și al 
deținătorilor de valori mobiliare.

Așadar, în contextul celor menționate, trebuie să 
se țină cont de faptul că de la data distribuirii pro-
fitului prin hotărîrea adunării generale a acționarilor 
societății pe acțiuni, dreptul deținătorului de acțiuni 
de a primi dividende încetează să mai fie un drept 
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considerate “bunuri” în sensul dispozițiilor art. 1 din 
Protocolul nr. 1 [48]. 

În opinia noastră, bazată pe practica Curții Euro-
pene, în cazul dat se confunda dreptul de proprietate 
cu dreptul la proprietate (CEDH, 20 noiembrie 1995 
precit. §31). Așa fiind, Curtea a reținut că o creanță ast-
fel născută reprezintă “o valoare patrimoniala” și are 
deci caracteristicile unui bun în sensul primei fraze a 
art. 1, care capătă astfel aplicație în speță. Prin analo-
gie, putem conchide că dreptul la dividend (dreptul de 
primire a dividendelor) este un drept al deținătorului 
de acțiune bazat pe interes patrimonial, ceea ce îl face 
pe deținător titularul unui interes protejat prin art. 1 
al Protocolului adițional la Convenția pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale de la 
Paris din 20 martie 1952 [49]. Trebuie de ținut cont 
de faptul că regimul exercițiului acestui drept este 
reglementat în mod desfășurat de actele respective 
naționale, în mod special de cele adoptate de CnPF, 
dar și de actele statutare ale societăților pe acțiuni, 
care stabilesc expres proceduri interne și modalitățile 
de plată a dividendelor (art. 35 alin. (1) lit. n) al Legii 
nr. 1134/1997). 

În contextul sus-menționat, potrivit art. 317 CC, 
“tot ceea ce produce bunul, precum și tot ceea ce 
unește bunul ori se încorporează în el ca urmare a 
faptei proprietarului, a unei alte persoane ori a unui 
caz fortuit, revine proprietarului dacă legea nu preve-
de altfel”. Prin urmare, în cazul dreptului de primire 
a dividendelor, și nemijlocit dividendul, sînt drepturi 
accesorii care derivă din dreptul de proprietate asu-
pra acțiunilor, reprezentînd un venit (cîștig) și repre-
zentînd un fruct în sensul art. 299 CC. Pornind de la 
faptul că alin. (2) al art. 299 stipulează că “fruct al 
dreptului este venitul și beneficiile dobîndite în urma 
folosirii acestui drept”, putem conchide că obținerea 
fructului, sau intrarea în posesia lui, determină data 
la care proprietarul acțiunilor obține dreptul de pro-
prietate asupra dividendelor primite. Și viceversa, în 
cazul în care beneficiarul respectiv nu intră în pose-
sia dividendelor anunțate din vina sa, el poate pierde 
acest drept de primire a dividendelor. Această opinie 
dedusă din normele legale naționale relevante subiec-
tului examinat, dar și din practica internatională, este 
conformă și unor decizii ale Curții Europene a Drep-
turilor Omului, care indică doar eventualitatea dobîn-
dirii unui bun. Astfel, potrivit acestei jurisprudențe, 
o creanță nu poate fi considerata un ,,bun” în sensul 
art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, decît dacă ea 
a fost constatată sau stabilită printr-o decizie judiciară 
trecută în puterea lucrului judecat [50].

Deci, cum se poate reține și din jurisprudența 
sus-menționată, există o limitare importantă adusă 
protecției conferite de art. 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție, textul aplicîndu-se doar bunurilor actuale, 
deja dobîndite. Convenția nu garantează dreptul unei 
persoane de a dobîndi un bun sau de a i se restitui 
un bun, protecția art. 1 din Protocolul nr. 1 avînd în 
vedere doar “bunurile actuale”, adică aflate în patri-
moniul celui care pretinde că i s-ar fi încălcat dreptul 
de proprietate asupra acestora [51]. Articolul 1 al Pro-
tocolului nr. 1 la Convenție nu garantează dreptul de a 
dobîndi proprietăți [52]. 

Astfel, speranța de recunoaștere a unui drept patri-
monial care este condiționat sub condiția imposibilității 
de a fi exercitat în mod efectiv, sau a unei pretenții 
condiționate (precum este și cazul dat) care poate 
apărea doar ca rezultat al neîndeplinirii unei condiții, 
în opinia CEDO nu poate fi considerat un “bun” în 
sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 [53]. De aceea, regle-
mentarea normativă a realizării dreptului de primire 
a dividendelor aprobate și anunțate public de către 
adunarea generală a acționarilor societății pe acțiuni 
este o reglementare încadrată în actul constituțional, 
stabilind norme procesuale oportune, actuale și rele-
vante lui, care apără drepturile deținătorilor de valori 
mobiliare, în concordanță cu cerințele interesului pu-
blic și celui privat, fapt confirmat și de poziția oficială 
a Curții Constituționale [54]. 

Referințe bibliografice

1. Hotărîrea Parlamentului nr. 1333 din 12.03.1993 
cu privire la programul de stat de privatizare în Republi-
ca Moldova pentru anii 1993-1994 și Legea nr. 390 din 
15.03.1995 cu privire la programul de stat de privatizare 
pentru anii 1995-1996 – actualmente abrogate.

2. Obținerea buletinelor de identitate, schimbarea 
pașapoartelor de tip sovietic în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de 
identitate din Sistemul naţional de paşapoarte etc.

3. Legea cu privire la fondurile de investiții nr. 1204-
XIII din 05.06.1997, abrogată din 14.09.13 prin LP nr. 
171 din 11.07.12; Hotărîrea Guvernului RM nr. 1041 din 
07.11.1997 privind modul de reorganizare a fondurilor de 
investiţii pentru privatizare, abrogată prin HG nr. 465 din 
16.06.14; Hotărîrea CnPF nr. 28/1 din 01.10.98 despre 
aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de lichi-
dare din proprie iniţiativă a fondurilor de investiţii.

4. Art. 29 și 31 din Legea cu privire la fondurile de 
investiții nr. 1204/1997, actualmente abrogată.

5. Legea privind societăţile pe acţiuni, nr. 847–XII din 
03.01.1992, Legea privind circulaţia hîrtiilor de valoare şi 
bursele de valori, nr.1427–XII din 18.05.1993; Decretele 
Preşedintelui Republicii Moldova din 18.05.1993 cu privi-
re la proprietatea fiduciară (de trast) şi din 18.02.1994 cu 
privire la formarea infrastructurii privatizării etc.

6. În conformitate cu art. 50 alin. (3) lit. j) al Legii nr. 
1134 din 1997.



32 AUgUSt 2015

JURnALUL  JURIDIC  nAȚIOnAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICă • национаЛьнЫй  ЮриДичеСкий  ЖурнаЛ: теориЯ  и  Практика •  nATIOnAL  LAW  JOURnAL:  THEORY  AnD  PRACTICE

32. Aprobat de CnPF prin Hotărîrea nr. 28/6 din 
01.06.2007.

33. Art. 123 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 171/2012.
34. Art. 49 alin. (10) al Legii nr. 1134/1997.
35. Art. 35 alin. (1) lit. n) al Legii nr. 1134/1997.
36. Art. 50 alin. (3) lit. j) al Legii nr. 1134/1997.
37. Conform art. 259 alin. (1) al CC RM și art. 110 al 

CPC RM.
38. Hotărîrea din 22 iulie 2014 în cauza Grafescolo 

S.R.L. vs Republica Moldova, cererea nr. 36157/08, §21.
39. Cererea nr. 44302/02, Hotărîrea din 30 august 

2007.
40. Art. 338 CC RM.
41. Art. 3 alin. (4), art. 32 alin. (4), art. 55, art. 58 alin. 

(4), art. 63 alin. (4), art. 91, art. 92 și altele din Legea nr. 
1134/1997; art. 123 al Legii nr. 171/2012 etc.

42. Art. 9 alin. (2) al Legii nr. 192/1998.
43. IS Ziarul “Capital Market”.
44. Hotărîrile pronunțate în cauzele Balan c. Moldovei, 

din 29 ianuarie 2008, §32; Anheuser-Bush Inc. c. Portuga-
liei din 11 ianuarie 2007, §63; Broniowski c. Poloniei din 
22 iunie 2004, §129.

45. CEDH, 20 noiembrie 1995, Pressos Compania na-
viera S.A. et autres c. Belgique, Serie A nr. 332, § 31; 28 
septembrie 2004, Kopecky c. Slovaquie, Recuiel 2004-IX, 
§35 etc.

46. CEDH, 25 iulie 2002, Sovtransavto Holding c. 
Ucraine, Recueil 2002-VII, §92; 7 noiembrie 2002, Olczak 
c. Pologne, Recueil 2002-X, §60.

47. CEDH, 5 ianuarie 2000, precit., §100.
48. Hotarîrea din 8 octombrie 2002 pronunțată în cauza 

Fernandez-Molina Gonzales și alții c. Spaniei; Hotarîrea 
din 6 octombrie 2005 pronunțată în cauza Draon c. Franței, 
§65.

49. Hotărîrile pronunțate în cauzele: Dolneanu c. Mol-
dovei din 13 noiembrie 2007, §31; Balan c. Moldovei din 
29 ianuarie 2008, §31.

50. Hotarîrile pronunțate în cauzele: Kopecky c. Slo-
vaciei din 28 septembrie 2004, §35; Van der Mussele c. 
Belgiei din 23 noiembrie 1983, §48.

51. A se vedea hotărîrile pronunțate în cauzele: Ko-
pecky c. Slovaciei din 28 septembrie 2004, §35; Bălan c. 
Moldovei din 29 ianuarie 2008, §31; Prince Hans-Adam 
II of Liechtenstein c. Germaniei, §82-83; Gratzinger and 
Gratzingerova c. Cehiei, §69.

52. Procesul și pronunțarea Hotărîrii Curții 
Constituționale a RM din 18.06.2015. https://www.privesc.
eu/arhiva/62389/Curtea-Constitutionala---Examinarea-se-
sizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-art--49-alin-
--13--din-Legea-nr--1134-XIII-din-2-aprilie-1997-cu- ; 
https://www.privesc.eu/arhiva/62407/Hotararea-Curtii-
Constitutionale-privind-controlul-constitutionalitatii-art--
49-alin---13--din-Legea-nr--1134-XIII-din-2-aprilie-1997-
cu-privire-la-so. 

7. Art. 115 alin. (1) lit. c) și alin. (2) ale CC RM; art. 35 
alin. (1) lit. n) al Legii nr. 1134/1997.

8. Art. 164 al CC RM; art. 18 alin. (1) și art. 29 alin. (1) 
și (2) ale Legii nr. 1134/1997.

9. Art. 29 alin. (3) al Legii nr. 1134/1997.
10. Art. 63 alin. (5) al Legii nr. 1134/1997.
11. Art. 36 alin. (5) și (6), art. 59 alin. (5), art. 61 alin. 

(7), art. 79 alin. (1) și (3) ale Legii nr. 1134/1997.
12. Potrivit art. 1 alin. (1) și 87 alin. (5) ale Legii nr. 

1134/1997.
11. Cristian Duțescu. Drepturile acționarilor. Ed. 

București: Lumina Lex, 2006, p. 297.
12. DIVIDÉND, dividende, s. n. Parte din profitul unei 

societăți pe acțiuni care revine fiecărui acționar la sfîrșitul 
fiecărui exercițiu financiar, în raport cu acțiunile pe care le 
posedă. Din fr. dividende, lat. dividendus. http://dexonli-
ne.ro/definitie/dividend 

13. Conform art. 14 alin. (1) și (2), dar și art. 15 alin. (2) 
ale Legii 1134/1997.

14. Art. 48 alin. (5) al Legii 1134/1997.
15. Art. 15 alin. 1 lit. a) al Directivei a II-a a Comunita-

rilor Economice Europene 77/91 din 13.12.1976.
16. În conformitate cu art. 79 alin. (2) al Legii 

1134/1997.
17. În acest sens este relevantă practica europeană – 

vezi art. 348 din Legea franceză a societăților comerciale 
din 1966, care interzice menționarea în statut a unui divi-
dend fix sau a unui interval valoric.

18. În conformitate cu art. 49 alin. (4) al Legii nr. 
1134/1997.

19. Art. 49 alin. (6) al Legii nr. 1134/1997.
20. Art. 49 alin. (10) al Legii 1134/1997, iar termenul 

de plată a dividendelor nu poate fi mai mare de 6 luni – art. 
67 din Legea României nr. 31/1990. Termenul de plată a 
dividendelor nu poate fi mai mare de 9 luni – art. L232-13 
al Codului Comercial al Republicii Franceze.

21. Art. 49 alin. (11), (12) și (13) ale Legii 1134/1997.
22. Art. 25 alin. (1) lit. d), art. 48 alin. (4), art. 49 alin. 

(4), (12) și (13) ale Legii nr. 1134/1997.
23. Art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (2) și (4), art. 29 alin. 

(1) lit. a) și c) ale Legii nr. 1134/1997; art. 116 alin. (1) lit. 
c) și d) și art. 164 alin. (3) CC RM.

24. Art. 54 alin. (2) din Constituția RM; art. 8 СС RM.
25. Conform prevederilor art. 49 alin. (7) al Legii nr. 

1134/1997.
26. Potrivit art. 47 alin. (2) al Legii nr. 1134/1997 și art. 

80 și 801 ale Codului Fiscal RM nr. 1163/1997.
27. Art. 12 CF RM – noțiunea de “dividend”.
28.. Art. 95 alin. 2 al CC RM.
29. Art. 1432 alin. (2) al CC RM.
30. Art. 17 și 18 ale Legii nr. 1134/1997; art. 7 alin. 

(7) și art. 10 alin. (2) ale Legii privind piața de capital nr. 
171/2012.

31. Activează în temeiul Legii privind Comisia 
națională a Pieței Financiare, nr. 92-XIV din 12.11.1998.



33

JURnALUL  JURIDIC  nAȚIOnAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICă • национаЛьнЫй  ЮриДичеСкий  ЖурнаЛ: теориЯ  и  Практика •  nATIOnAL  LAW  JOURnAL:  THEORY  AnD  PRACTICE

AUgUSt 2015

Introducere. În esenţă, dreptul răspunderii civi-
le se axează pe concepţia subiectivă, bazată pe 

o viziune umanistă asupra societăţii, formată printr-o 
evoluţie milenară, conform căreia fiecare om are obli-
gaţia de a-şi adapta propria conduită potrivit normelor 
de convieţuire socială, pentru a evita producerea de da-
une altor persoane. 

În concordanţă cu această interpretare, fiecare om 
este liber să-şi aleagă propriul comportament, în sco-
pul realizării intereselor sale, dar, în acelaşi timp, el 
este responsabil pentru faptele sale culpabile. Această 
dimensiune a răspunderii civile rezultă din faptul că, 
prin exercitarea libertăţii sale, omul îşi construieşte 
propria personalitate, dar, în acelaşi timp, trebuie să îşi 
asume şi răspunderea faptelor sale. Astfel, omul care 
acţionează în mod conştient răspunde pentru propriile 
sale acte şi consecinţele lor, fiind obligat la restabilirea 
echilibrului social distorsionat. Adevărata responsabi-
litate este întotdeauna asociată ordinului justiţiei co-
mutative, care tinde la instaurarea unei reacţii juridice 
menite să înlăture consecinţele faptului prejudiciabil. 
Relaţia dintre etică, morală şi drept se axează astfel pe 
ideea vinovăţiei autorului faptei ilicite.

Materiale și metode aplicate. La realizarea studiu-
lui au fost folosite metodele istorică, logică și analogia 
juridică. Metoda istorică a permis relevarea cauzelor şi 
a împrejurărilor determinante şi favorizante în apariţia 
şi dezvoltarea acestei instituţii, cu diferenţe specifice 
timpului şi locului, cercetarea evoluţiei în timp şi spa-
ţiu a vinovăției în diferite contexte social-politice. Me-
toda logică a fost utilizată la analiza opiniilor diferitor 
doctrinari autohtoni și străini (romîni, ruși, francezi), 
precum și la analiza legislației existente în diverse peri-

oade ale timpului. Dat fiind faptul că în Antichitate for-
mele vinovăției nu erau delimitate corect, la elaborarea 
articolului a fost utilizată și metoda analogiei juridice.

Rezultate obținute și discuții. naşterea şi dezvol-
tarea răspunderii juridice trebuie să fie cercetate ştiin-
ţific în legătură cu locul, dar mai ales cu timpul. Răs-
punderea juridică nu a existat întotdeauna, iar de cînd a 
apărut nu s-a înfăţişat în forma şi în conţinutul pe care îl 
are în prezent în dreptul nostru. La început, fiecare cla-
să dominantă, în interesul său, impune societăţii reguli 
etice de conduită, care astfel trec în conştiinţa morală 
a membrilor societăţii. Deoarece o faptă păgubitoare 
încalcă vreuna din regulile morale de conduită admise 
de conştiinţa socială, ea determină, în virtutea acestor 
reguli, o reprobare sub forma unei reacţii a societăţii 
în care fapta s-a produs. Mai mult chiar, poate chiar 
făptaşul regretă şi condamnă în conștiinţa sa fapta pe 
care a săvîrşit-o, deoarece conştiinţa sa individuală este 
modelată de mediul social de la locul şi timpul săvîrşi-
rii faptei păgubitoare [8, p. 5]. 

Această situaţie explicată mai sus, de fapt, este esen-
ţa răspunderii morale, care reprezintă, pe de o parte, 
acea stare sufletească din interiorul celui care a săvîrşit 
o faptă rea, iar pe de altă parte, o simplă reacţie a colec-
tivităţii care nu aprobă un astfel de comportament.

Însă omenirea se află în permanentă evoluție şi pen-
tru a-şi păstra fiinţa şi a avea şanse de a se înscrie în-
tr-un anumit proces de dezvoltare, societatea instituie 
norme de conduită destinate indivizilor care o alcătu-
iesc, norme ce aparţin moralei, religiei, politicii, teh-
nicii, dreptului, iar reacţia faţă de fapta reprobabilă şi 
eventual păgubitoare primeşte, sub diferite modalităţi, 
şi o formă tot mai organizată, formă care implică posi-
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bilitatea recurgerii la constrîngerea de stat. Răspunde-
rea devine juridică; astfel, ceea ce este moral, la un mo-
ment dat poate intra în sfera juridicului, prin normă 
juridică, sub influenţa hotărîtoare a politicului. Sau, 
în alt sens, norma juridică, odată intrată în vigoare, 
poate induce, în timp, o anumită conduită morală, iar 
în plan politic instituie o anumită cenzură a relaţiilor 
politice, fixîndu-le cadrul juridic în care se pot naşte 
şi dezvolta [17, p. 8]. 

Legiuitorul, prin norma juridică, introduce în via-
ţa socială o serie de reguli pe care indivizii trebuie 
să le urmeze. Aceste reguli pot consta fie în preci-
zarea unor acţiuni ce trebuie realizate cu necesitate, 
fie în fixarea unor interdicţii, unor prohibiţii, caz în 
care anumite acţiuni nu trebuie realizate, individul 
trebuind să se abţină de la săvîrşirea lor, în caz con-
trar apare forţa de constrîngere din partea statului. 
Acesta este principiul, regula generală a normei juri-
dice. Desigur, în diferitele ramuri ale dreptului, regu-
la obține nuanţări, specificităţi, care nu schimbă însă 
esenţa problemei [7, p. 471]. 

Răspunderea juridica poate fi diferită: penală, ci-
vilă, contravenţională, materială. Această distincţie 
este consecința unei lungi dezvoltări istorice care a dat 
naştere, a modificat sau a menţinut careva dintre noţi-
unile propuse iniţial. Coordonarea tuturor formelor de 
răspundere juridică urmăreşte, pînă la urmă, determi-
narea unui anume comportament al membrilor socie-
tăţii, pentru a permite apărarea drepturilor subiective şi 
a contribui – atît prin latura educativă, cît şi prin latura 
reparatorie – la apărarea unor valori sociale [19, p. 31]. 

Una din formele răspunderii juridice este răspun-
derea civilă, ce constituie un element de pornire pentru 
celelalte forme ale răspunderii juridice, acestea plecînd 
de la răspunderea civilă şi întorcîndu-se tot la aceasta 
[5, p. 142]. De-a lungul istoriei, dezvoltarea societă-
ţii umane a determinat diversificarea şi perfecţionarea 
reglementării instituţiei juridice a răspunderii civile, 
îndeosebi a fundamentului culpei. 

Continuu transformată, reconstituită şi adaptată 
nevoilor sociale, culpa a constituit un punct de interes 
central al dreptului răspunderii civile din toate timpuri-
le. Studiul evoluţiei istorice a întregii răspunderii civile 
reflectă nivelul de cultură şi de civilizaţie, obiceiurile, 
modul de viaţă, aspiraţiile specifice societăţii umane 
aflate pe o anumită treaptă de dezvoltare [3, p. 5]. În 
continuare vom face o incursiune în evoluţia conceptu-
lui, începînd chiar cu perioada comunei primitive pînă 
în perioada contemporană. 

Perioada comunei primitive nu cunoaşte noţiunile 
de stat, drept, răspundere juridică. Este prima etapă 
în dezvoltarea omenirii, în care revelaţia produsă de 
faptele supranaturale a stat o perioadă lungă de timp 
la baza tuturor cunoaşterilor şi concluziilor. Omul se 
simte înconjurat de puteri supranaturale, pe care nu le 
înţelege, dar pe care le primeşte ca pe nişte semne de 

urmat şi de temut, care pentru el se întrupează în oa-
menii, animalele sau lucrurile care i-au făcut rău. Dacă 
vîntul doboară din arborele în care s-a căţărat pentru a 
culege fructe un membru al tribului, iar acesta răneşte 
în cădere pe cineva, puterile răului s-au întrupat în cel 
căzut [15, p. 563]. 

Vătămatul răspunde la forţă prin forţă, el se răzbună, 
iar răzbunarea are aprobarea grupului social. În aceas-
tă epocă nu există nicio preocupare pentru vinovăţia 
făptaşului. Aşadar, sîntem în prezenţa unei răspunderi 
obiective, întemeiate numai pe cauzalitatea materială. 
O răspundere care îmbracă forma răzbunării private.

În epoca sclavagistă începe a se contura noţiunile 
de stat şi de drept, mai stîngace la început, iar spre fi-
nele epocii chiar cu amploare. Încă de timpuriu s-a pus 
problema răspunderii juridice subiective în mod con-
stant, dar şi problema vinovăţiei ca parte a acestui în-
treg. În Codul lui Hammurabi se face o deosebire între 
actele intenţionate şi cele săvîrşite fără vinovăţie, deşi 
se menţine şi răspunderea fundamentată numai pe baze 
obiective [9, p. 81]. În pofida structurii sale sclavagiste 
şi parţial arhaice, Codul lui Hammurabi a introdus şi 
ideea de culpabilitate în privinţa represiunii penale, cu 
efecte însă şi asupra răspunderii civile delictuale.

În Grecia Antică, răspunderea are la bază simpla 
cauzare mecanică a prejudiciului, neavînd relevanţă 
dacă actul a fost voluntar sau nu [2, p. 18].

În cadrul statului sclavagist, împotriva faptelor care 
lezau drepturile unei persoane s-au aplicat, în decursul 
timpului, diverse măsuri de reprimare.

Inițial, victima avea un drept de a se răzbuna pe au-
torul delictului (vindicta privata); la început, în orice 
mod, iar mai tîrziu, pe baza legii talionului (lege penală 
prin care se aplica vinovatului o pedeapsă identică cu 
fapta de care se făcea culpabil). Cu timpul, victima se 
înțelegea însă cu autorul pentru ca, în schimbul pagu-
bei, să-i plătească o sumă de bani și aceasta constituia 
sistemul compozițiunii voluntare. Împăcarea, inițial 
voluntară între părți, a devenit obligatorie mai tîrziu 
pentru victimă [1, p. 342]. 

Sancţionarea prin răzbunarea privată a unei fapte 
păgubitoare începe sa fie privită ca o tulburare a ordi-
nii. De aceea, de îndată ce statul se simte destul de pu-
ternic pentru a-şi impune voinţa, el nu se limitează să 
instituie delictele publice şi pedepsele ce le sancţionea-
ză, pentru a se apăra împotriva celor mai grave atingeri 
aduse ordinii în stat. Astfel, pentru a înlătura tulburarea 
care putea fi cauzată prin exerciţiul răzbunării, el con-
feră un caracter obligatoriu compoziţiei băneşti [21]. În 
această perioadă, compoziţia bănească devine legală, 
statul fixînd deopotrivă şi preţul dreptului la răzbunare 
sub forma unei amenzi – poena.

Străvechea răzbunare continua să existe şi prin 
dreptul victimei de a pretinde, prin acţiunea părintelui 
de familie ori a proprietarului de sclavi, să-i predea per-
soana supusă puterii părinteşti sau sclavul care îi prici-
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nuise paguba, pentru a exercita asupra acestora dreptul 
de răzbunare. În cazul în care paguba a fost cauzată de 
către un animal, predarea acestuia în acelaşi scop putea 
fi cerută de către victimă. La vremea cînd apare Legea 
celor XII table, numai puţine delicte private rămăse-
seră supuse regimului răzbunării private. Deja pentru 
această perioadă noţiunea de răspundere nu există, 
adică în sensul modern al cuvîntului. Există numai în-
trebarea cine suportă consecinţele faptei contrare legii. 
Răspundere însemna fixarea în persoana unui anumit 
individ a reacţiei produse de faptul săvîrşit. nu interesa 
nici culpa, nici dolul autorului [12, p. 545]. Legea celor 
XII table caracterizează, aşadar, o epocă de tranziţie 
de la compoziţia voluntară la cea legală. Continuînd 
intervenția sa, statul a extins reprimarea, transformînd 
delictele private în delicte publice. În dreptul roman 
găsim urme ale aplicării vechilor sisteme de reprima-
re. Astfel, pedeapsa aplicată în cazul unui membrum 
ruptum era o aplicațiune a legii talionului, iar pedeapsa 
aplicată la os fractum constituia o aplicare a sistemului 
compozițiunii voluntare și legale [1, p. 342]. 

Aşadar, începînd cu dreptul roman, care înfăţişea-
ză forma cea mai evoluată a dreptului sclavagist, spre 
deosebire de ce se întîmpla în comuna primitiva, răs-
punderea devine juridică, la început numai penală, iar 
mult mai tîrziu, în epoca imperiului, răspunderea civilă 
începe să se desprindă din cea penală, fară însă a izbuti 
să constituie exclusiv o reparaţie patrimonială. 

Astfel, în dreptul roman, sub influenţa filosofiei 
greceşti, jurisconsulţii romani au conturat pentru pri-
ma dată noţiunile de dol şi de culpă, însă n-au ajuns la 
conturarea unor principii generale, lucru realizat mai 
tîrziu de către jurisconsulţii bizantini, deoarece nu au 
fost apreciate ca o condiţie necesară pentru antrenarea 
răspunderii civile, întrucît în această perioadă răspun-
derea era considerată a fi de natură obiectivă. La de-
finirea delictelor nu se invoca vinovăţia persoanelor 
responsabile, ci numai acele comportamente care, în 
anumite circumstanţe, aveau drept consecinţă produce-
rea unui prejudiciu altei persoane [3, p. 5]. 

În problema responsabilității, orice vătămare era 
considerată, la origine, ca ilicită și atrăgea în mod me-
canic pedeapsa corespunzătoare; nu se ținea seama de 
vină ori de gradul de culpă a delincventului; singura 
atenuare acceptată era oferirea unei victime expiatoare 
(piamen) în locul celui vinovat. Vîrsta nu absolvea de 
pedeapsă, dar o atenua. Mai tîrziu s-a ținut seama de 
elementul intențional, iar apoi pedeapsa se stabilea în 
funcție de culpa reală, în raport de împrejurările în care 
s-a comis delictul (causae cognitio) [1, p. 343]. 

Este demonstrat din punct de vedere istoric că vi-
novăţia civilă, ca instituţie juridică, îşi are sorgintea 
anume în sistemul roman al răspunderii civile. Drep-
tul roman sancţiona delictul civil prin care cineva 
producea o pagubă patrimoniului altei persoane, fie 
cu intenţie, fie din neglijenţă (damnum iniuria da-

tum). Iniţial, delictul este prevăzut în Legea celor 
XII table, pentru a primi o reglementare mai am-
plă prin Legea Aquilia de la începutul secolului al 
III-lea î.H. [10, p. 106]. Legea Aquilia a consacrat 
pentru prima dată concepţia subiectivă a răspunderii 
civile, potrivit căreia răspunderea nu poate fi admisă 
atunci cînd se îndreaptă împotriva unor fiinţe lipsite 
de raţiune, precum copiii şi nebunii. Mai tîrziu s-a 
ivit timid şi ideea că nebunii şi copiii nu pot deo-
sebi binele de rău, aşadar ei nu pot fi în culpă [21]. 
Această reglementare a reprezentat un progres prin 
atenţia acordată vinovăţiei conştiente a făptuitoru-
lui. În pofida acestei interpretări, nu a fost instituit 
un principiu general privind latura subiectivă a fap-
tei ilicite şi nici nu s-a făcut o diferenţiere clară între 
materialitatea prejudiciului şi atitudinea psihologică 
a făptuitorului faţă de faptă şi urmările ei [3, p. 5]. 

noua noţiune de culpă este progresiv adîncita, în 
special în materia contractuală, de către juriştii bizan-
tini, astfel distingîndu-se între dolus, culpa lata şi cul-
pa levis, greşeala fiind gradată după gravitatea ei, adică 
după cum lua forma vicleniei, a culpei grave sau uşoa-
re, evoluţie ce nu a rămas fără urmări în ceea ce priveş-
te răspunderea delictuală, unde se stabileşte că păgubi-
torul răspunde şi de greşeala cea mai uşoară [21].

În epoca lui Iustinian, culpa constituia o vină 
neintenționată, o neglijență, o greșeală nescuzabilă 
în executarea obligației [18, p. 121], putînd lua forma 
unui act pozitiv, dar și a unei abțineri, a unei omisiuni. 
La rîndul său, culpa este de două feluri: culpa levis și 
culpa lata.

Culpa levis este vina ușoară. În funcție de criteri-
ile după care este apreciată, culpa levis este, la rîndul 
său, de două feluri: culpa levis in abstracto și culpa 
levis in concreto. La culpa levis in abstracto se ia în 
considerație, ca etalon, comportamentul obișnuit al 
unui bun gospodar (,,diligens pater familias”) în pro-
priile afaceri, în timp ce la culpa levis in concreto acti-
vitatea debitorului în executarea obligației se compară 
cu modul în care același debitor își administrează bu-
nurile, astfel că, dacă se constată că debitorul mani-
festă aceeași neglijență în executarea obligației ca și 
în administrarea propriilor bunuri, el va fi exonerat de 
răspundere.

Culpa lata este vina grosolană pe care nici cel mai 
neîndemînatic administrator nu ar fi comis-o, motiv 
pentru care ea este asimilată cu dolul [18, p. 122]. Spre 
deosebire de culpă, dolul este acţiunea sau abţinerea 
intenţionată a debitorului, de natură să provoace piei-
rea lucrului datorat. Distincţia dintre culpă şi dol con-
stă în elementul intenţional [6, p. 155]. Debitorul va 
răspunde întotdeauna cînd se constată că neexecutarea 
obligației este urmarea dolului său, indiferent dacă de-
bitorul are sau nu are vreun interes în cauza respecti-
vă, în timp ce răspunderea pentru culpă va fi antrenată 
numai în cauzele în care are interes, respectiv în acele 
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contracte în care a tras un folos (de exemplu, în cazul 
contractelor de comodat) [18, p. 122].

Soluţiile romane au fost valorificate sub puternica 
influenţă a creştinismului asupra dreptului din peri-
oada Evului Mediu. Lucrările teologice ale canoni-
cilor, precum şi ideile creatoare din cultura greacă au 
constituit o nouă sursă de inspiraţie prin care au fost 
reinterpretate remarcabilele lucrări ale jurisconsulţilor 
romani [3, p. 5]. Ulterior, sub influenţa Bisericii, a dez-
voltat problematica vinovăţiei, preocupîndu-se atît de 
formele intenţionate, cît şi de cele neintenţionate, iar 
conturarea conceptului s-a făcut la lumina ideii religi-
oase de păcat [16, p. 171].

În secolul al XVIII-lea, Domat, unul din fondatorii 
reglementărilor consacrate răspunderii civile din Co-
dul civil francez, a formulat pentru prima dată princi-
piul general potrivit căruia: culpa constituie nu numai 
un criteriu sau una dintre cauzele angajării acestei 
răspunderi, ci este o condiţie a existenţei sale. toto-
dată, acesta a definit obligaţia civilă generală “de a nu 
prejudicia alte persoane”, subliniind ideea potrivit că-
reia culpa reprezintă nu numai condiţia răspunderii, ci 
şi măsura reparaţiei [3, p. 5]. 

În perspectiva avută în vedere de către Domat, ele-
mentul subiectiv al răspunderii a fost interpretat sub 
puternica influenţă a filosofiei umaniste a vremii, re-
spectiv a perceptelor Evangheliei şi Vechiului Testa-
ment, potrivit cărora omul, toată viaţa sa, este supus 
greşelilor şi, din acest motiv, trebuie să suporte conse-
cinţele acestora [3, p. 5].

Filosofia liberală a amplificat rolul culpei, căreia 
i-a conferit profunde valenţe morale. În aceste condiţii, 
ideea unei răspunderi colective consacrată în cele mai 
îndepărtate timpuri, potrivit căreia familia sau comuni-
tatea trebuie să repare prejudiciul cauzat de unul dintre 
membrii săi altei persoane, a fost treptat abandonată în 
faţa răspunderii individuale, în sensul că fiecare tre-
buie să răspundă pentru propria sa faptă săvîrşită cu 
vinovăţie [3, p. 6].

noţiunile, în forma în care au fost construite, au 
fost preluate prin filiera vechiului drept francez în Co-
dul civil francez de la 1804 şi, prin el, în Codul civil 
român de la 1864.

Codul civil român a preluat ideea distincţiei din-
tre formele intenţionate de vinovăţie şi formele nein-
tenţionate, dar, aşa cum o să vedem, de regulă, nu dă 
semnificaţii deosebite gradului culpei. Ca principiu, 
se răspunde şi pentru cea mai uşoară culpă, însă exis-
tă materii unde vinovăţia, în forma intenţiei, produce 
efecte speciale în planul răspunderii.

Ideea că în civil trebuie să se răspundă şi pentru cea 
mai uşoară culpă a fost exprimată deosebit de sugestiv 
cu ocazia lucrărilor preparatorii ale Codului civil fran-
cez din 1804, în discursul lui Tarrible către Corpul Le-
gislativ: „Pentru ca paguba să dea loc de reparaţiune, ea 
trebuie să fie efectul unei greşeli sau al unei impruden-
ţe a cuiva; dacă ea nu poate fi atribuită acestei cauze, 

ea nu mai este decît lucrarea sorții, fiecare trebuind să 
sufere ceea ce aceasta îi rezervă; dar dacă este greşeală 
sau imprudenţă, oricît de uşoară ar fi influenţa asupra 
pagubei pricinuite, reparaţiunea este datorată”. „Cînd 
o daună a fost pricinuită prin greşeala cuiva, dacă pu-
nem în cumpănă interesul nenorocitului care o suferă 
şi cel al omului culpabil sau imprudent care a cauzat-o, 
un strigăt al justiţiei se înalţă şi ne spune că această 
pagubă trebuie reparată” [8, p. 172]. După adoptarea 
Codului civil, instituţia răspunderii civile delictuale a 
cunoscut o minuţioasă analiză doctrinară. Culpabilita-
tea conduitei persoanei responsabile, respectiv atitudi-
nea sa psihică faţă de faptă şi consecinţele prejudicia-
bile produse, a constituit punctul central de interes al 
demersurilor ştiinţifice ale marilor doctrinari ai vremii 
[4, p. 27-31]. 

Raportat la dreptul român de la sfîrşitul orînduirii 
feudale şi începutul orînduirii capitaliste, două impor-
tante monumente legislative au consacrat principiul 
general de răspundere civilă fundamentată pe culpă: 
Legiuirea Caragea [14, p. 150], pusă în aplicare în 
Ţara Românească la 1 septembrie 1818, şi Codul Cali-
mah [13, p. 387], intrat în vigoare în Moldova, în anul 
1817. Influenţate de Codul civil francez de la 1804 şi 
Codul civil general austriac de la 1812, aceste legiuiri 
considerau răspunderea civilă delictuală fundamentată 
pe greşeala intenţionată sau neintenţionată. 

Legiuirea Caragea, sub titlul „Adaos pentru stri-
căciune”, prevede: „Care din ştiinţă sau neştiinţă sau 
cu greşeală va aduce stricăciuni altuia, iaste dator a 
răspunde stricăciunea” [14, Partea a IV-a. Pentru vini. 
Cap. X]. Textul pune, ca şi în dreptul nostru în vigoare, 
la baza răspunderii delictuale prejudiciul, greşeala şi 
raportul de cauzalitate dintre prejudiciu şi greşeală. 
Greşeala poate fi intenţionată (dol) sau neintenţionată 
(culpă). În această distincţie putem vedea prima mani-
festare a deosebirii dintre delict şi cvasidelict, în înţe-
lesul Codului civil elaborat în 1864, iar nu în acela al 
dreptului roman.

Articolul 1733 din acelaşi cod a consacrat funda-
mentul echităţii în angajarea răspunderii civile a copi-
lului sau a nebunului lipsit de discernămîntul faptelor 
sale, care surprinde şi în prezent prin justeţea şi carac-
terul pragmatic al soluţiei: “Judecătorul trebuie să ia 
aminte averile amîndurora şi aşa să-i îmbie spre învo-
ială sau să hotărască spre despăgubire după echitate, 
adică plecîndu-se mai mult cătră iubirea de omenie”. 
Abuzul de drept a fost conturat în dispoziţiile art. 1734: 
“Acel ce întrebuinţează dritul său în cuprinsul legiuite-
lor hotare nu este răspunzător pentru paguba pricinuită 
altuia dintre aceasta” [3, p. 6]. În continuare, potrivit 
art. 1736 din Codul Calimah, “dacă cineva cu vrerea 
sa şi-au pricinuit lui şi o trecătoare întunecare a minţii, 
rămîne răspunzător pentru paguba ce a pricinuit altuia, 
aflîndu-se în acest feliu de stare”. Ulterior, aceste no-
ţiuni îşi găsesc „adăpost” şi în Codul civil din 1864, 
puternic inspirat din Codul civil francez din 1804.
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Răspunderea civilă delictuală este reglementată în 
prezent şi la vecinii noştri, în Codul civil român în vi-
goare (ca ierarhie logică a noţiunilor analizate mai sus 
), prin art. 998–1003. Textele înfăţişează traducerea art. 
1382–1386 ale Codului civil francez din 1804, iar art. 
1003 este direct inspirat din art. 1156 al vechiului Cod 
civil italian, astăzi abrogat.

Din cuprinsul articolelor de principiu 998–999 CC 
reiese ca obligaţia de a repara paguba pricinuită nu re-
zultă dintr-un simplu raport de cauzalitate. Principalul 
temei al răspunderii civile delictuale îl constituie îm-
prejurarea că paguba a fost pricinuită printr-o conduită, 
cu sau fără intenţie, săvîrşită cu greşeală, conduită pe 
care norma socială o reprobă.

Codul distinge între delictul civil propriu-zis, care 
presupune o greşeală intenţionată, adică un dol (art. 
998 CC), şi cvasidelictul civil, care corespunde unei 
greşeli neintenţionate, unei culpe (art. 999 CC). Dis-
tincţia aceasta este aproape cu totul lipsită de interes 
practic, căci urmările juridice sînt aproape întotdeauna 
aceleaşi [21].

S-a preferat însă terminologia Codului civil care 
vorbeşte de „greşeală” (art. 998 CC), pentru a desemna 
generic atît greşeala intenţionată, adică dolul, viclenia 
sau intenţia, cît şi greşeala neintenţionată, culpa, la 
care se referă art. 999 CC, vorbind de neglijenţă sau 
imprudenţă. Terminologia propusă are avantajul de a 
ne permite să utilizăm expresiile tradiţionale de culpă 
gravă, uşoară sau foarte uşoară, care se referă numai 
la greşeala neintenţionată, pe cînd în caz de dol, deose-
bim dupa cum intenţia a fost directă sau indirectă.

Într-adevăr, în covîrşitoarea majoritate a cazurilor, 
răspunderea este angajată în temeiul unei greşeli ne-
intenţionate, dată fiind greutatea dovedirii acestui fapt 
lăuntric, intenţia sau dolul se vor deduce din deosebita 
gravitate a culpei pe care ar fi săvîrşit-o cel care a pri-
cinuit paguba.

În principiu, nimeni nu poate fi chemat să răspundă 
pentru fapta sa decît dacă i se poate imputa o greşeală. 
Răspunderea este subiectivă atîta timp cît atîrnă de ati-
tudinea psihică a celui care pricinuieşte paguba faţă de 
urmările faptei ce este pe cale să o săvîrşească [21].

Studiind literatura de specialitate şi legislaţia în vi-
goare a Republicii Moldova (art. 1398-1425 Cod civil 
al Republicii Moldova), s-a observat că formele vino-
văţiei din dreptul civil au servit drept temei de discuţii 
privind utilizarea noţiunii de vinovăţie, deoarece s-a 
stabilit că această noţiune este însoţită sau înlocuită de 
mai multe cuvinte, şi anume: culpă, vinovăţie, greşea-
lă, care în diferite state au diferite sensuri. Astfel, apare 
necesitatea unei unificări de ordin terminologic, pentru 
o aplicare mai corectă a răspunderii juridice civile [11, 
p. 45].

Concluzii. Instituţie juridică de o deosebită impor-
tanţă, vinovăţia a cunoscut un drum sinuos în istoria 
dreptului. Iar în perioada contemporană, problema vi-
novăţiei civile dobîndeşte o importanţă specială şi are, 

totodată, şansa unor soluţionări progresiste, conform 
soluţiilor consacrate în marile sisteme de drept con-
temporane. 

În literatura de specialitate din ţară şi de peste ho-
tare s-a vorbit şi se vorbeşte însă despre un impas al 
vinovăţiei, de un recul al răspunderii civile subiective, 
de o slăbire a valorii sociale a vinovăţiei, în calitatea ei 
de instrument de măsurare a comportamentelor antiso-
ciale. Totodată, unii autori în domeniul dat învederează 
înalta moralitate a dreptului civil care, reprimînd sub 
diferite forme vinovăţia, face din ea o condiţie esenţia-
lă a răspunderii civile.

Recenzent:
 Ilie TEACĂ, 

 dr. în drept, conf. univ.
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Актуальность исследуемого материала 
состоит в том, что вопросы оплаты труда 

находятся в поле зрения как работодателей, так и 
работников, и безусловно нуждается в постоян-
ном совершенствовании и развитии.

Изложение основного материала. оплата 
труда работников регулируется ст. 128-171 тру-
дового кодекса республики Молдова (далее - тк 
рМ) № 154-XV от 28.03.2003 года, законом рМ 
«об оплате труда» № 847-XV от 14.02.2002 года 
[1], другими законами и подзаконными норма-
тивными актами.

Легальное определение понятия «заработная 
плата» дано в части (1) ст. 128 тк рМ, согласно 
которой заработная плата является вознаграж-
дением или заработком в денежном выражении, 
выплачиваемым работодателем на основании ин-
дивидуального трудового договора за выполнен-
ную или подлежащую выполнению работу [2].

Понятие «заработная плата» и понятие «оплата 
труда» являются тождественными понятиями. од-
нако понятие «заработная плата» более точно от-
ражает специфику трудовых отношений, т.к. зара-
ботная плата представляет собой оплату не всякого 
труда. а только оплату труда работника, т.е. физи-

ческого лица, выполняющего работу на основании 
индивидуального трудового договора [3].

Согласно пункту d) части (1) ст. 9 тк рМ ра-
ботник имеет право на своевременное и в пол-
ном объеме получение заработной платы в соот-
ветствии со своей квалификацией, сложностью, 
количеством и качеством выполненной работы.

Сроки выплаты заработной платы установле-
ны ст. 142 и 143 тк рМ.

заработная плата состоит из следующих ча-
стей:

основной заработной платы (тарифной 1. 
ставки, должностного оклада);

дополнительной заработной платы (надба-2. 
вок и доплат к основной заработной плате);

других стимулирующих и компенсацион-3. 
ных выплат.

в республике Молдова применяются тариф-
ная система оплаты труда и бестарифные систе-
мы оплаты труда.

тарифная система оплаты труда включает 
следующие элементы:

тарифные сетки;1. 
тарифные ставки;2. 
вилки должностных окладов;3. 

О  НЕКОТОРЫх  ПРОбЛЕмАх  ПРИмЕНЕНИЯ  зАКОНОДАТЕЛЬСТвА, 
РЕгУЛИРУЮщЕгО  ОПЛАТУ  ТРУДА  РАбОТНИКОв  ПРЕДПРИЯТИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ,  ОРгАНИзАЦИЙ

б. СОСНА, 
доктор права, доцент европейского университета Молдовы и комратского государственного 

университета
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SUMMARY
In the presented material questions are examined of application of legislation, regulative the remuneration of 

labour of workers of enterprises, establishments, organizations.
Authors offer the substantial changes of current legislation, regulative the remuneration of labour of workers 

of enterprises, establishments, organizations.
Most important is that the investigated questions touch every worker, that runs into a legislation, regulative 

the remuneration of labour of their labour. 
Keywords: labour, payment, worker, employer, legislation, raise, tariff rate, post salary, compensative 

payments.
* * *

в представленном материале рассматриваются вопросы применения законодательства, регулирующего оплату 
труда работников предприятий, учреждений, организаций.

авторы предлагают существенные изменения действующего законодательства, регулирующего оплату труда 
работников предприятий, учреждений, организаций.

Самым важным является то, что исследуемые вопросы касаются каждого работника, который сталкивается с 
законодательством, регулирующим оплату труда их труда. 

Ключевые слова: труд, оплата, работник, работодатель, законодательство, надбавка, тарифная ставка, долж-
ностной оклад, компенсационные выплаты.
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тарифно-квалификационные справочники.4. 
тарифная сетка – это совокупность квалифи-

кационных разрядов (разрядов оплаты труда) и 
соответствующих им тарифных коэффициентов 
(вилок должностных окладов), с помощью кото-
рых устанавливается основная заработная плата 
работников. разряд оплаты – это элемент единой 
тарифной сетки оплаты труда работников бюд-
жетной сферы, на основе которого определяется 
вилка должностных окладов, установленных для 
работников в зависимости от их дифференциа-
ции по критериям, используемым в соответству-
ющих отраслях деятельности.

тарифная ставка является основным элемен-
том тарифной системы, определяющим размер 
основной заработной платы работника за едини-
цу времени (день, час). 

Должностной оклад – это ежемесячный раз-
мер основной заработной платы, устанавливае-
мый для руководящих работников, специалистов 
и служащих в зависимости от занимаемой долж-
ности, квалификации и особенностей отрасли.

вилка должностных окладов – это диапазон 
окладов, в пределах которого устанавливаются 
конкретные должностные оклады для отдельных 
должностей или функциональных групп руково-
дителей, специалистов или служащих.

тарифно-квалификационный справочник 
– это сборник тарифно-квалификационных ха-
рактеристик профессий или специальностей и 
должностей, квалифицированных в группы по 
производственным единицам и родам занятий, 
предназначенный для квалификации работ и при-
суждения квалификационных разрядов (классов) 
рабочим и специалистам.

Дополнительная заработная плата представ-
ляет собой вознаграждение за работу сверх уста-
новленных норм, за эффективность труда и изо-
бретательность и за особые условия труда.

в дополнительную заработную плату входят 
доплаты и надбавки к основной заработной пла-
те, другие гарантированные выплаты и текущие 
премии, которые устанавливаются в соответ-
ствии с достигнутыми результатами, конкретны-
ми условиями труда, а в ряде случаев, предусмо-
тренных законодательством, - и с учётом стажа 
работы.

труд в особых условиях и его оплата регули-
руются ст. 152-164 тк рМ.

 к другим стимулирующим и компенсаци-
онным выплатам относятся вознаграждения по 
итогам работы за год, премии, предусмотренные 
специальными системами и положениями, ком-
пенсации, а также другие выплаты, не предусмо-

тренные законодательством, но не противореча-
щие ему.

 Согласно части (1) ст. 137 тк рМ работодатель 
имеет право устанавливать различные системы 
премирования, доплат и надбавок к основной за-
работной плате, других стимулирующих выплат 
после консультаций с представителями работни-
ков. указанные системы могут устанавливать-
ся также коллективным трудовым договором. 
Согласно части (1) ст. 137 тк рМ порядок и 
условия применения стимулирующих и компен-
сационных выплат на предприятиях бюджетной 
сферы устанавливаются законом и другими нор-
мативными актами.

в дополнение к выплатам, предусмотренным 
системами оплаты труда, работникам предпри-
ятия может устанавливаться вознаграждение по 
итогам работы за год из фонда, образуемого за 
счет прибыли предприятия.

Положение о порядке выплаты вознагражде-
ния по итогам работы за год утверждается рабо-
тодателем по согласованию с представителями 
работников.

Сроки выплаты заработной платы установле-
ны ст. 142 и 143 тк рМ.

заработная плата выплачивается регулярно 
непосредственно работнику или его доверенно-
му лицу на основе заверенной доверенности по 
месту работы работника в рабочие дни, установ-
ленные коллективным или индивидуальным тру-
довым договором, но:

не реже двух раз в месяц – для работни-a) 
ков, труд которых оплачивается повременно или 
сдельно;

не реже одного раза в месяц – для работ-b) 
ников, труд которых оплачивается на основе ме-
сячных должностных окладов.

работодатель обязан уведомить работника о 
размере заработной платы, форме оплаты труда, 
порядке исчисления заработной платы, периодич-
ности и месте выплаты, удержаниях, других усло-
виях выплаты заработной платы и их изменениях. 
При выплате заработной платы работодатель 
обязан письменно проинформировать каждого 
работника о составных частях причитающейся 
ему за соответствующий период заработной пла-
ты, размере и основаниях произведенных удер-
жаний, общей сумме, причитающейся к выплате, 
а также обеспечить соответствующие записи в 
бухгалтерских реестрах.

выплата заработной платы за работу по слу-
чаю, длящуюся менее двух недель, производится 
немедленно по окончании работы.

в случае смерти работника причитающиеся 
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ему заработная плата и иные выплаты выплачи-
ваются в полном размере супругу (супруге), со-
вершеннолетним детям или родителям умершего, 
а при их отсутствии – другим наследникам в со-
ответствии с действующим законодательством.

При отсутствии спора о размерах всех причи-
тающихся работнику от предприятия сумм рас-
чет производится:

a) в случае прекращения индивидуального 
трудового договора с работником, продолжаю-
щим работать до дня освобождения, – в день 
освобождения;

b) в случае прекращения индивидуального 
трудового договора с работником, не работаю-
щим до дня освобождения (в случае медицин-
ского отпуска, отсутствия на работе без уважи-
тельных причин, лишения свободы и пр.), – не 
позднее чем на следующий день после предъяв-
ления освобожденным работником требования о 
расчете.

в случае возникновения спора о размере сумм, 
причитающихся работнику при освобождении, 
работодатель во всяком случае обязан выплатить 
в срок, указанный в части (1), неоспариваемую 
сумму.

нарушение сроков выплаты заработной пла-
ты, установленных ст. 142 и 143 тк рМ, влечет 
применение ответственности имущественно-
го характера, установленной ст. 145 тк рМ, ст. 
35 закона рМ «об оплате труда» № 847-XV от 
14.02.2002 года и частью (2) ст. 330 тк рМ.

Согласно части (1) ст. 145 тк рМ компенса-
ция потерь в связи с несвоевременной выплатой 
заработной платы производится посредством 
обязательной индексации в полном размере сум-
мы начисленной заработной платы, если ее за-
держка составила календарный месяц и более со 
дня, установленного для ежемесячной выплаты 
заработной платы.

Согласно части (2) ст. 145 тк рМ компен-
сация, предусмотренная частью (1) ст. 145 тк 
рМ, производится отдельно по каждому месяцу 
путем повышения заработной платы в соответ-
ствии с коэффициентом инфляции, рассчитан-
ным в установленном порядке.

условия применения имущественной ответ-
ственности за нарушение сроков выплаты за-
работной платы путем индексации заработной 
платы установлены ст. 35 закона рМ «об оплате 
труда».

Статья 35 закона рМ «об оплате труда» гласит: 
«компенсация потерь части заработной платы в 
связи с нарушением сроков ее выплаты произво-
дится посредством обязательной индексации в 

полном размере суммы начисленной заработной 
платы, если ее задержка составила календарный 
месяц и более после истечения месяца, следую-
щего за месяцем, за который следовало выпла-
тить заработную плату.

компенсация потерь части несвоевременно 
выплаченной заработной платы производится 
отдельно по каждому месяцу путем повышения 
ее в соответствии с коэффициентом инфляции, 
рассчитанным посредством деления последнего 
опубликованного индекса потребительских цен 
на момент реальной выплаты заработной платы 
на индекс потребительских цен месяца, следую-
щего за месяцем, за который производится вы-
плата заработной платы. индекс потребитель-
ских цен определяется нарастающим итогом с 
начала года по отношению к декабрю года, пред-
шествующего году выплаты.

компенсация потерь несвоевременно выпла-
ченной части заработной платы производится в 
случае, когда коэффициент инфляции в период 
невыплаты заработной платы превышает 2 про-
цента.

выплата сумм по компенсации потерь несво-
евременно выплаченной части заработной платы 
производится из средств на оплату труда, указан-
ных в статье 5.

Порядок расчета сумм для компенсации по-
терь части заработной платы в связи с наруше-
нием сроков ее выплаты устанавливается Прави-
тельством». 

кроме ответственности, установленной ст.145 
тк рМ и ст. 35 закона рМ «об оплате труда», к 
работодателю, нарушившему сроки выплаты за-
работной платы, применяется ответственность, 
установленная частью (2) ст. 330 тк рМ.

Согласно части (2) ст. 330 тк рМ в случае за-
держки по вине работодателя выплаты заработ-
ной платы (статья 142), отпускного пособия (ста-
тья 117), выплат в связи с освобождением (ста-
тья 143) или других выплат (статьи 123, 124, 127, 
139, 186, пункт j) статьи 227, часть (8) статьи 228 
и др.), причитающихся работнику, ему выплачи-
ваются дополнительно за каждый день просроч-
ки 0,1 % от суммы, не выплаченной в срок.

вывод. Полагаем, что часть (2) ст. 330 тк рМ 
следует изменить по двум причинам.

Дополнительная плата за несвоевремен-1. 
ную выплату заработной платы, по нашему мне-
нию, недостаточно велика.

Банки платят работодателям за несвоевремен-
ное перечисление денежных средств, предназна-
ченных для выплаты заработной платы, пеню в 
размере 0,2 % от несвоевременно перечисленных 
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сумм за каждый день просрочки. так, согласно 
части (1) ст. 146 тк рМ в случае, когда на те-
кущих и расчетных счетах предприятий имеются 
соответствующие средства и необходимые до-
кументы на получение денег для выплаты зара-
ботной платы были представлены в срок, а бан-
ки не обеспечили клиентов наличностью, банки 
выплачивают за счет собственных средств пеню 
в размере 0,2 % от суммы задолженности за каж-
дый день просрочки.

учитывая, что заработная плата является 
основным или даже единственным источником 
существования работников, следовало бы увели-
чить предусмотренную частью (2) ст. 330 тк рМ 
дополнительную плату с 0,1 % до 0,3 %.

из содержания части (2) ст. 330 тк рМ 2. 
непонятно, является ли дополнительная оплата в 
размере 0,1 % от несвоевременно выплаченной 
суммы заработной платы за каждый день про-
строчки неустойкой или не является неустойкой, 
а точнее пеней.

если установленная частью (2) ст. 330 тк 
рМ санкция в размере 0,1 % от несвоевременно 
выплаченной суммы за каждый день просрочки 
является неустойкой, то следует применять 6-ме-
сячный срок исковой давности, установленный 
пунктом а) ст. 268 гражданского кодекса респу-
блики Молдова (далее – гк рМ) № 1107-XV от 
06.06.2002 года [4], если ответчик в соответствии 
со ст. 271 гк рМ потребует применения срока ис-
ковой давности. если установленная частью (2) 
ст. 330 тк рМ санкция не является неустойкой, 
то взыскание этой санкции не ограничено специ-
альным сроком исковой давности.

Предложение. Полагаем необходимым вне-
сти изменение в часть (2) ст. 330 тк рМ, указав, 
что данная дополнительная плата является ком-
пенсацией.

законами установлен исчерпывающий пере-
чень оснований удержаний из заработной платы 
и порядок этих удержаний.

Статья 148 тк рМ содержит исчерпывающий 
перечень оснований удержания из заработной 
платы. Статья 148 тк рМ гласит: «удержания из 
заработной платы работника могут производить-
ся только в случаях, предусмотренных настоя-
щим кодексом и иными нормативными актами.

удержания из заработной платы работника 
для погашения его задолженности перед рабо-
тодателем могут производиться по приказу (рас-
поряжению, решению, постановлению) работо-
дателя:

a) для возвращения аванса, выданного в счет 
заработной платы;

b) для возвращения сумм, излишне выплачен-
ных работнику вследствие счетных ошибок;

c) для погашения неизрасходованного и сво-
евременно не возвращенного аванса, выданного 
в связи со служебной командировкой или перево-
дом в другую местность либо на хозяйственные 
нужды, если работник не оспаривает основания 
и размера удержаний;

d) для возмещения материального ущерба, 
причиненного предприятию по вине работника 
(статья 338).

в случаях, указанных в части (2), работода-
тель вправе издать приказ (распоряжение, реше-
ние, постановление) об удержании из заработной 
платы работника не позднее одного месяца со 
дня окончания срока, установленного для воз-
вращения аванса или погашения задолженности, 
со дня осуществления ошибочно исчисленной 
выплаты или установления материального ущер-
ба. если этот срок был пропущен либо работник 
оспаривает основание или размер удержания, 
спор рассматривается судебной инстанцией по 
заявлению работодателя или работника (статьи 
349–355).

При освобождении работника до истечения 
того рабочего года, в счет которого он уже по-
лучил отпуск, работодатель может удержать 
из его заработной платы сумму, выплаченную 
за неотработанные дни отпуска. удержания за 
эти дни не производятся, если работник пре-
кратил или приостановил свою деятельность по 
основаниям, указанным в пункте е) статьи 76, 
пункте d) части (1) ст. 78,пунктах а) и i) ст. 82, 
пунктах b) – e) и u) части (1) статьи 86, в слу-
чае ухода на пенсию или зачисления в учебное 
заведение согласно части (2) ст. 85, а также в 
иных случаях, предусмотренных коллектив-
ным или индивидуальным трудовым догово-
ром, либо по письменному соглашению сторон. 
заработная плата, излишне выплаченная работ-
нику работодателем, в том числе вследствие не-
правильного применения действующего законо-
дательства, не может быть с него взыскана, за 
исключением случаев счетной ошибки».

на практике нередко возникает вопрос, имеет ли 
право работодатель в судебном порядке взыскать 
за неотработанные дни ежегодного оплачиваемого 
отпуска, если при увольнении работника причита-
ющихся ему сумм оказалось недостаточно.

Согласно пункту 2 Правил об очередных 
основных и дополнительных отпусках, утверж-
денных народным комиссариатом труда СССр 
30.04.1930 года, если администрация имела пра-
во на удержание за неотработанные дни отпуска 
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и не произвела удержание вследствие недоста-
точности причитающихся работнику при уволь-
нении сумм, то дальнейшее взыскание через суд 
не производится.

Предложение. Считаем необходимым внести 
соответствующее дополнение в ст. 148 тк рМ.

удержания из заработной платы могут про-
изводиться только с учетом ограничений, уста-
новленных ст. 149 тк рМ 150 тк рМ, а также 
ст. 106, 108, 110 и 111 исполнительного кодекса 
республики Молдова (далее – ик рМ) № 443-XV 
от 24.12.2004 года (в редакции закона рМ № 143 
от 02.07.2010 года) [5].

Статья 149 тк рМ гласит: «общий размер 
всех удержаний при каждой выплате заработной 
платы не может превышать 20%, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодатель-
ством, – 50 % заработной платы, причитающейся 
работнику.

При удержании из заработной платы по не-
скольким исполнительным документам за работ-
ником во всяком случае должно быть сохранено 
50 % заработной платы.

ограничения, установленные частями (1) и 
(2) ст. 149 тк рМ, не распространяются на удер-
жания из заработной платы в случае взыскания 
алиментов для содержания несовершеннолетних 
детей. При этом сумма удержаний не может пре-
вышать 70 % заработной платы, причитающейся 
работнику.

если суммы, полученной путем взыскания из 
заработной платы, недостаточно для удовлетво-
рения всех требований кредиторов, эта сумма 
распределяется между ними в порядке, преду-
смотренном действующим законодательством».

Статья 150 тк рМ гласит: «не допускаются 
удержания из выходного пособия, компенсаци-
онных и иных выплат, на которые согласно ик 
рМ не может быть обращено взыскание».

исполнительный кодекс рМ не запрещает на-
ложение ареста на денежные суммы работодате-
лей, предназначенных для выплаты заработной 
платы. отсутствие такого запрета препятствует 
работодателям исполнять свои обязанности сво-
евременно и в полном объеме выплачивать работ-
никам причитающуюся им заработную плату.

Предложение. Полагаем необходимым до-
полнить ст. 92 ик рМ частью (11), запрещаю-
щей обращать взыскание на денежные средства 
работодателей, предназначенные для выплаты 
заработной платы, а также запретить наложение 
ареста на указанные денежные средства.

 в изменении нуждается и ст. 24 закона рМ 
«об оплате труда» № 847-XV от 14.02.2002 года, 
которая гласит: «членам руководящих органов 
государственных предприятий и акционерных 
обществ (административный совет, совет обще-
ства) устанавливаются месячные вознагражде-
ния в размере до трех минимальных заработных 
плат по стране, определенных согласно закону о 
порядке установления и пересмотра минималь-
ной заработной платы № 1432-XIV от 28 декабря 
2000 года.

Месячные вознаграждения устанавливаются 
за счет средств соответствующих хозяйственных 
единиц и аннулируются в случаях, когда члены 
советов уклоняются от исполнения обязанно-
стей».

вывод. Полагаем, что членам руководящих 
органов государственных предприятий и акцио-
нерных обществ, которые являются работниками 
соответствующих министерств, не следует еже-
месячно выплачивать по 3 минимальные зара-
ботные платы по стране, т.к. продолжительность 
труда этих лиц в руководящих органах предпри-
ятий не превышает 10-20 часов в год. их труд за-
ключается в участии в 3-4 заседаниях в год.
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Актуальность темы. одной из важнейших 
проблем, стоящих перед юриспруденцией, 

является проблема законности и обоснованности 
применения мер уголовно-процессуального при-
нуждения и, прежде всего, задержания лица, по-
дозреваемого в совершении преступления.

исключительность данной меры уголовно-
процессуального принуждения определяется, 
во-первых, тем, что она широко применяется ор-
ганами уголовного преследования в их процессу-
альной деятельности самостоятельно, вне предва-
рительного прокурорского и судебного контроля, 
а во-вторых, на основаниях, которые не предпо-
лагают доказанности виновности задерживаемого 
лица в совершении преступления.

Изложение основных положений. уголовно-
процессуальный кодекс республики Молдова (да-
лее уПк рМ) [4] меры государственного принуж-
дения, применяемые в сфере уголовного судопро-
изводства органом уголовного преследования, про-
курором и судебной инстанцией, именует мерами 
уголовно-процессуального принуждения (раздел 
V, статьи 165-210). различие характера, оснований, 
целей и процедуры применения мер уголовно-
процессуального принуждения обусловило разде-
ление их законодателем на три группы:

1. задержание лица, подозреваемого в соверше-
нии преступления. Статьи 165-174 главы I раздела 
V «Меры уголовно-процессуального принужде-
ния» уПк рМ регламентируют понятие, основа-

ния, условия, порядок уголовно-процессуального 
задержания лица, подозреваемого в совершении 
преступления, уведомление о задержании, а так-
же основания и порядок освобождения задержан-
ного лица.

 2. Меры пресечения. Статьи 175-196 главы II 
раздела V уПк рМ к таковым относят подписку 
о невыезде из местности, подписку о невыезде из 
страны, личное поручительство, поручительство 
организации, временное лишение водительских 
прав, передачу военнослужащего под наблюдение, 
передачу несовершеннолетнего под присмотр, 
временное освобождение под судебный контроль, 
временное освобождение под залог, домашний 
арест, предварительный арест.

 3. иные меры процессуального принуждения. 
Статьи 197-210 главы III раздела V уПк рМ от-
носят к ним обязательство о явке, привод, времен-
ное отстранение от должности, судебный штраф.

как видим, первым и особым видом мер го-
сударственного принуждения, применяемым в 
сфере уголовного судопроизводства, законодатель 
называет задержание, применяемое к лицам, по-
дозреваемым в совершении преступления. 

Действовавшее до июня 2003 года в республи-
ке Молдова законодательство не содержало чет-
кого определения задержания, применяемого к 
лицам, подозреваемым в совершении преступле-
ния. анализ норм, прежде всего содержащихся в 
пункте 40) статьи 6, статье 165 уПк рМ и регла-
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SUMMARY 
The legislator of the Republic of Moldova has improved greatly the institute of criminally-remedial detention recently. 

However, some inconsistence and incorrectness of certain legal provisions and terms make it necessary to improve further 
the institution in accordance with the requirements of legislative techniques, to expand guarantees of legality and validity 
of detention, rights and legal interests of the suspect.
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* * *
 законодатель республики Молдова в последние годы в значительной мере усовершенствовал институт уголовно-

процессуального задержания. однако имеющая место некоторая несогласованность и неточность отдельных право-
вых положений и терминов убеждают в необходимости дальнейшего развития данного института в соответствии с 
требованиями законодательной техники, расширения гарантий обеспечения законности и обоснованности задержа-
ния, прав и законных интересов подозреваемого.
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ментирующих понятие, основания, условия и по-
рядок задержания подозреваемого, их места в си-
стеме норм уПк рМ показывает, что задержание 
подозреваемого законодателем характеризуется 
как мера уголовно-процессуального принужде-
ния, заключающаяся в лишении лица свобо-
ды и кратковременном, но не более 72 часов, 
содержании под стражей в местах и условиях, 
определенных законом. 

задержание, является весьма эффективной 
мерой уголовно-процессуального принуждения. 
Посредством своевременно проведенного задер-
жания органы уголовного преследования получа-
ют возможность: воспрепятствовать лицу, запо-
дозренному в совершении преступления, довести 
до конца преступные действия; предотвратить 
совершение им новых преступлений; установить 
его личность, если она неизвестна; лишить его 
возможности скрыться, уничтожить следы пре-
ступления или иным способом помешать установ-
лению истины по уголовному делу.

Согласно части (4) статьи 195 уПк рМ «в слу-
чае изменения меры пресечения в виде задержа-
ния или временного ареста (выделено нами) или 
ее отмены соответствующий орган в тот же день 
направляет копию своего решения администрации 
места содержания под стражей». такая формули-
ровка нормы, содержащейся в статье 195 уПк, 
дает основание считать, что законодатель, тем не 
менее, относит задержание к мерам пресечения. 
однако такой вывод и содержание указанной нор-
мы противоречат как в целом структуре уПк рМ 
(раздел V, главы I, II и III), так и содержанию ста-
тьи 175 уПк рМ, устанавливающим исчерпыва-
ющий перечень мер пресечения и не относящим 
задержание к мерам пресечения. 

отметим, что попытка отнести задержание к 
мерам пресечения ранее предпринималась в науч-
ной литературе. так, по мнению и.Л. Петрухина, 
задержание – это в определенном смысле разно-
видность мер пресечения, поскольку его основное 
значение – предупредить уклонение подозревае-
мого от следствия и суда, пресечь его преступную 
деятельность, не допустить фальсификацию до-
казательств [12, c. 8]. аналогично рассматривает 
данную проблему и другой российский ученый 
С.П. ефимичев [10, c. 25]. трактует задержа-
ние именно как меру пресечения и молдавский 
ученый-процессуалист н.а. Белый [9, c. 59].

однако с таким мнением уважаемых процессу-
алистов мы не можем согласиться. если следовать 
их логике, то к мерам пресечения следовало бы 
отнести не только задержание, но и любую меру, 
относимую законодателем к группе иных мер 

уголовно-процессуального принуждения: обяза-
тельство о явке, привод, временное отстранение 
обвиняемого от должности и др. (ст. 197-210 уПк 
рМ). все эти меры уголовно-процессуального 
принуждения предусмотрены законодателем и 
применяются в уголовном судопроизводстве в це-
лях пресечения и предупреждения противоправ-
ных действий подозреваемого и обвиняемого. 

По нашему глубокому убеждению, задер-
жание не является мерой пресечения. По свое-
му определению, содержанию, основаниям, 
условиям, цели, сроку и процессуальному по-
рядку применения задержание, являясь мерой 
уголовно-процессуального принуждения, вме-
сте с тем, принципиально отличается от любой 
меры пресечения. не случайно молдавский за-
конодатель все меры уголовно-процессуального 
принуждения делит на три группы (вида): задер-
жание (ст. 165-174 уПк рМ), меры пресечения 
(ст. 175-196 уПк рМ) и иные меры уголовно-
процессуального принуждения (ст. 197-210 уПк 
рМ). аналогичный подход к классификации мер 
уголовно-процессуального принуждения приме-
няют и законодатели республики Беларусь, рос-
сийской Федерации и украины.

в соответствии со статьей 9 Международного 
пакта о гражданских и политических правах «каж-
дый человек имеет право на свободу и личную не-
прикосновенность. никто не может быть подвер-
гнут произвольному аресту или содержанию под 
стражей. никто не должен быть лишен свободы 
иначе как на таких основаниях и в соответствии 
с такой процедурой, которые установлены зако-
ном» [1, с. 231]. 

Данное положение Международного пакта по-
лучило закрепление в конституции республики 
Молдова [2], статья 25 которой гласит: «Право 
на свободу и личную неприкосновенность нена-
рушимо. обыск, задержание или арест лица до-
пускаются только в случаях и порядке, предусмо-
тренных законом».

Поскольку задержание непосредственно затра-
гивает гарантированные международными право-
выми актами и конституцией республики Молдо-
ва свободу и неприкосновенность личности, и ис-
ходя из важности места, занимаемого задержани-
ем в системе правовых средств, предоставляемых 
органам уголовного преследования для решения 
задач уголовного судопроизводства, законодатель 
рМ подробно регламентирует институт задержа-
ния лица, подозреваемого в совершении престу-
пления: формулирует понятие, виды, основания, 
условия и процессуальный порядок задержания, 
закрепляет широкие права задержанного лица и 
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гарантии их обеспечения в процессе уголовного 
судопроизводства (ст. 165-174 уПк рМ). 

важными обстоятельствами, характеризую-
щими задержание лица, подозреваемого в совер-
шении преступления, и отличающими его от мер 
пресечения и иных мер уголовно-процессуального 
принуждения, являются цель, основания, усло-
вия, мотивы и момент задержания. 

Цель задержания: 1) создание необходимых 
условий для выяснения степени причастности за-
держанного к преступлению, 2) разрешение во-
проса о применении к нему меры пресечения в 
виде заключения под стражу. 

Основания задержания лица, подозреваемого 
в совершении преступления, законодателем за-
креплены в статье 166 уПк рМ, согласно которой 
орган уголовного преследования вправе задер-
жать лицо лишь в случае, когда имеется одно из 
следующих оснований:

лицо застигнуто на месте преступления;1) 
2) очевидец, в том числе пострадавший, пря-

мо указывает на данное лицо как на совершившее 
преступление;

3) на теле или одежде, в жилище или транс-
портном средстве этого лица обнаруживаются яв-
ные следы преступления;

4) на месте преступления обнаружены остав-
ленные этим лицом следы;

5) при наличии иных обстоятельств, дающих 
разумное основание подозревать лицо в соверше-
нии преступления.

в отличие от уПк рМ уголовно-процес-
суальный кодекс российской Федерации (далее 
уПк рФ) [6] в статье 91 не предусматривает в ка-
честве основания для задержания лица обнаруже-
ние явных следов преступления в транспортном 
средстве этого лица, а так же обнаружение на месте 
преступления следов, оставленных этим лицом. 

Согласно части (1) статьи 166 уПк рМ и части 
1 статьи 108 уголовно-процессуального кодекса 
республики Беларусь (далее уПк республики Бе-
ларусь) [5], задержать подозреваемое лицо можно, 
если пострадавший (выделено нами) прямо ука-
зывает на данное лицо как на совершившее пре-
ступление. уПк россии (в статье 91) и уголовный 
процессуальный кодекс украины (в статье 208) 
(далее уПк украины) [7], предусматривая подоб-
ное основание, говорят при этом не о пострадав-
шем, а о потерпевшем, указывающем на лицо как 
на совершившее преступление. 

на наш взгляд, формулировка такого основа-
ния молдавским и беларусским законодателями 
является более удачной, так как пострадавшим 
лицо становится с момента совершения против 

него преступления, а потерпевший, как участник 
уголовного процесса, появляется значительно 
позже - только после вынесения постановления 
о признании потерпевшим лица, пострадавшего 
от преступления. использование показаний по-
страдавшего о том, кто и как совершил против 
него преступление, имеет исключительно важное 
значение как основание для задержания подозре-
ваемого в тех случаях, когда задержание лица, 
регистрация преступления и начало уголовно-
го преследования практически осуществляются 
одновременно и, естественно, до признания лица 
потерпевшим по уголовному делу (часть (4) ста-
тьи 166 уПк рМ).

как свидетельствует практика, явные следы 
преступления нередко обнаруживаются не толь-
ко на одежде лица, но и других используемых им 
вещах, при нем, не только в его жилище, но и в 
иных используемых им помещениях, например, 
подсобном помещении, гараже, его рабочем ме-
сте. Поэтому в уПк республики Беларусь третье 
основание для задержания подозреваемого опре-
делено следующим образом: «если на этом лице, 
при нем, на его одежде или других используемых 
им вещах, в его жилище, иных используемых им 
помещениях, на рабочем месте или транспортном 
средстве обнаружены явные следы, указывающие 
на его причастность к совершению предусмо-
тренного уголовным законом общественно опас-
ного деяния» (пункт 3) части 1 статьи 108). такая 
формулировка данного основания нам представ-
ляется более удачной, полной и может быть ис-
пользована в законодательстве Молдовы, россии 
и украины, где указанное обстоятельство не на-
шло должного отражения.

но даже при наличии любого из перечислен-
ных выше оснований орган уголовного преследо-
вания вправе задержать лицо лишь при условии, 
если имеются разумные подозрения в совершении 
данным лицом преступления, за которое законом 
предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды на срок более одного года. то есть, если 
лицо подозревается в совершении преступления, 
за которое законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до одного года 
включительно, оно не может быть задержано в 
уголовно-процессуальном порядке. Данное усло-
вие уголовно-процессуального задержания яв-
ляется общим для всех оснований задержания, 
предусмотренных статьей 166 уПк рМ.

Это обстоятельство обращает на себя вни-
мание при сравнении молдавского уголовно-
процессуального законодательства с законода-
тельством республики Беларусь, российской Фе-
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дерации и украины, позволяющим задерживать 
лиц, подозреваемых в совершении преступления, 
за которое законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до одного года, 
и не устанавливающим при этом минимального 
срока лишения свободы.

законодатель республики Молдова наделяет 
органы уголовного преследования и прокурора 
правом осуществления задержания также при на-
личии иных обстоятельств, дающих разумное 
основание подозревать лицо в совершении пре-
ступления (ч. (2) ст. 166 уПк рМ). Поскольку 
«иные обстоятельства» четко не определены за-
конодателем, полагаем, что под таковыми следует 
понимать данные, полученные в ходе уголовного 
преследования, в процессе собирания, проверки 
и оценки доказательств по уголовному делу. на-
пример, лицо находилось на месте или в непо-
средственной близости от места преступления не-
задолго до или после его совершения, либо было 
застигнуто при попытке сбыта похищенного иму-
щества, высказывало в адрес пострадавшего ре-
альную угрозу и т.п.

однако задержание лица по такому основанию 
законодатель допускает лишь при наличии хотя бы 
одного из двух дополнительных условий: а) в слу-
чае, если лицо пыталось скрыться, b) либо если не 
установлена его личность. и если данные условия 
отсутствуют, лицо не может быть задержано на 
основании наличия иных обстоятельств, даю-
щих разумное основание подозревать его в совер-
шении преступления.

Наличие иных обстоятельств как основание 
для задержания лица, подозреваемого в соверше-
нии преступления, предусмотрено также в законо-
дательстве российской Федерации и республики 
Беларусь, и именуется наличием «иных данных, 
дающих основание подозревать лицо в соверше-
нии преступления» (ст. 91 уПк рФ) либо «других 
достаточных оснований подозревать лицо в со-
вершении преступления» (ст. 108 уПк республи-
ки Беларусь). При этом законодатели этих стран 
применение данного основания для задержания 
связывают с более широким перечнем дополни-
тельных условий. в частности, кроме двух выше 
указанных и предусмотренных в уПк рМ, уПк 
рФ называет и такие условия: 

- если лицо не имеет постоянного места жи-
тельства;

- либо если следователем, с согласия руково-
дителя следственного органа, или дознавателем, с 
согласия прокурора, в суд направлено ходатайство 
об избрании в отношении указанного лица меры 
пресечения в виде заключения под стражу.

уПк республики Беларусь в качестве допол-
нительных условий задержания называет также: 
отсутствие у лица постоянного места жительства, 
или проживание в другой местности. уПк украи-
ны «наличие иных данных или обстоятельств» как 
основание для задержания лица по подозрению в 
совершении преступления не предусматривает.

задержание лица по любому из оснований, 
предусмотренных частями (1) и (2) статьи 166 
уПк рМ, может быть произведено также при 
условии, если имеются разумные основания по-
лагать, что лицо, подозреваемое в совершении 
преступления, за которое законом предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок более 
одного года, может: 

а) скрыться от уголовного преследования, 
b) воспрепятствовать установлению истины, 
c) или совершить другое преступление (часть 

(3) статьи 166 уПк рМ). 
обстоятельствами, дающими основание для 

таких опасений, могут быть, например, установ-
ленные в ходе уголовного преследования по делу 
непогашенная судимость подозреваемого (ст. 111 
уголовного кодекса республики Молдова, далее 
ук рМ) [3], его неоднократные судимости, выска-
зывание или проявление намерения скрыться от 
уголовного преследования, попытка уничтожить 
доказательства либо воздействовать на потерпев-
шего или свидетеля с целью воспрепятствовать 
установлению истины по делу и т.п.

мотивы задержания в уПк рМ именуются 
причинами задержания. и здесь нет какого-либо 
противоречия, так как, термины «мотив» и «при-
чина» являются синонимами, совпадающими или 
близкими по значению словами. так, согласно 
Словарю русского языка С.и. ожегова, мотив - это 
«побудительная причина, повод к какому-нибудь 
действию». а причина – это «основание, предлог 
для каких-нибудь действий» [11, c. 320, 535]. 

из анализа частей (1) и (3) статьи 166 уПк 
рМ следует, что мотивом (причиной) применения 
данной меры уголовно-процессуального принуж-
дения может быть основанное на объективных 
обстоятельствах уголовного дела субъективное 
мнение лица, осуществляющего уголовное пре-
следование по конкретному делу, о том, что по-
дозреваемый, оставаясь на свободе, может совер-
шить другое преступление, воспрепятствовать 
производству по уголовному делу, уничтожить 
следы преступления или иные доказательства, 
уклониться от уголовного преследования. закон 
требует, чтобы мотивы задержания были отраже-
ны наряду с его основаниями в протоколе задер-
жания (ч. (1) ст. 167 уПк рМ).
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уПк рМ проводит четкую грань между мо-
ментом задержания как «моментом лишения лица 
свободы» и моментом («датой и часом») состав-
ления протокола задержания. Согласно части (1) 
статьи 167 уПк рМ, моментом задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления, сле-
дует считать «год, месяц, день и час задержания», 
т.е. момент фактического лишения свободы пере-
движения лица, подозреваемого в совершении 
преступления. 

именно с этого момента между компетентным 
должностным лицом, применившим данную меру 
уголовно-процессуального принуждения, и подо-
зреваемым возникают правоотношения, глубин-
ный смысл которых заключается в том, что граж-
данин на определенный промежуток времени 
утрачивает свободу, подлежит пребыванию под 
стражей. он обязан подчиниться задержанию, а 
неподчинение и сопротивление пресекаются си-
лой с соблюдением правил уголовно-правовых 
институтов необходимой обороны, крайней необ-
ходимости и правомерности вреда, причиненного 
при задержании. Протокол же задержания состав-
ляется чаще всего после захвата и доставления 
задержанного в орган уголовного преследования, 
установления его личности и выяснения степени 
его причастности к преступлению [8, c. 151].

изложенное позволяет сделать вывод о том, 
что законодатель республики Молдова в значи-
тельной мере усовершенствовал институт задер-
жания лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления. его нормы более четко и подробнее 
регламентируют основания, условия и порядок 
задержания. ранее имевшие место неточности и 
пробелы в этом исключительно важном правовом 
институте устранены. законом предусмотрены 
существенные гарантии обеспечения законности 
и обоснованности задержания, прав и законных 
интересов подозреваемого.

Положения закона, определяющие основания и 
условия задержания лица, подозреваемого в свер-
шении преступления, подчеркивает гуманность 
молдавского законодателя, его приверженность 
европейским ценностям, стандартам защиты и 
обеспечения права человека на свободу и личную 
неприкосновенность.

в плане дальнейшего развития института за-
держания, устранения некоторой несогласованно-
сти его отдельных правовых положений полагаем 
необходимым:

- в часть (4) статьи 195 уПк рМ внести изме-
нение, сформулировав ее следующим образом: «в 
случае освобождения задержанного лица либо 
изменения меры пресечения в виде предвари-

тельного ареста или ее отмены соответству-
ющий орган в тот же день направляет копию 
своего решения администрации места содер-
жания под стражей»;

- по примеру законодателя республики Бела-
русь, третье основание для задержания подозре-
ваемого (пункт 3 части (1) статьи 166 уПк рМ) 
дополнить новыми обстоятельствами и сформули-
ровать следующим образом: «на теле или одежде 
или других используемых им вещах, при нем, в 
жилище, иных используемых им помещениях, на 
рабочем месте (выделено нами) или транспорт-
ном средстве этого лица обнаруживаются явные 
следы преступления». 
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Постановка проблеми. Події на Майдані 
2013-2014 років створили глобальний за-

пит суспільства на кардинальні зміни в україні. 
чисельні громадські ініціативи, як окремі, так і 
об’єднані в цілі рухи “реанімаційним пакетом ре-
форм”, “новою країною” та ін., призвели до по-
яви нових облич в парламенті, органах державної 
влади, експертному середовищі. розбудова нової 
країни потребує вироблення стратегічного бачен-
ня та детальних покрокових планів для якісних 
перетворень. розвиток інформаційного суспіль-
ства, впровадження новітніх інформаційних тех-
нологій в усіх сферах суспільного життя, діяль-
ності органів державної влади та органів місцево-
го самоврядування визнається одним із ключових 
напрямів для успішного здійснення реформ.

виклад основного матеріалу. на сьогодні 
майже кожна з країн світу, яка свідомо викорис-
товує інформаційно-комунікаційні технології на 
державному рівні та прагне побудувати орієнто-
ване на інтереси людей, відкрите для всіх і спря-
моване на розвиток інформаційне суспільство, в 
якому кожен міг би створювати і накопичувати ін-
формацію та знання, мати до них вільний доступ, 
користуватися і обмінюватися ними, має свою 
діючу модель єдиної загальнодержавної систе-
ми правової інформації (ЄДСПІ), основоположні 
концептуальні підходи та ідеї до створення якої 
апробовані суспільством у часі та закріплені за-
конодавством.

розробка та побудова таких моделей зазвичай 
базується на результатах фундаментальних на-
укових досліджень, здобутках наукових шкіл, ви-
вченні, адаптації та використанні кращих зразків 
світового та вітчизняного досвіду.

різні країни світу мають досвід створення та 
використання власних моделей ЄДСПі.

за результатами досліджень глобального цен-
тру з питань ікт у парламенті (Global Centre for 
ICT in Parliament) при оон та Міжпарламент-
ському союзі, проведених на базі опитування се-
ред парламентів країн світу (детальна інформація 
знайшла відображення у звітах про світові елек-
тронні парламенти: http://www.ictparliament.org), 
до найкращих проектів з побудови ЄДСПі за су-
часними технологіями відносять, зокрема, італій-
ський проект «norme in Rete», австрійський про-
ект «E-Law» та ін.

у італійському проекті «Norme in Rete» визна-
чений спільний стандарт для законодавчих доку-
ментів та розроблена інтегрована система з вико-
ристанням моделі розподілу, яка охоплює всі ор-
гани, що приймають законодавчі акти: парламент, 
уряд і міністерства, органи місцевої влади. 

згідно із цією моделлю, кожна громадська ад-
міністрація повинна зберігати свої документи у 
окремій базі даних, проте має проводити розмітку 
документів згідно із єдиним стандартом, а також 
зробити їх доступними для централізованих мето-
дів пошуку інформації. 

мОДЕЛі  ПОбУДОвИ  єДИНОї  зАгАЛЬНОДЕРЖАвНОї 
СИСТЕмИ  ПРАвОвОї  іНфОРмАЦії  в  УКРАїНі

Сергій АНТОНЕНКО,
здобувач наукового ступеню кандидата юридичних наук, директор науково-дослідного центру правової 

інформатики, член громадської ради при Державному агентстві з питань електронного урядування 
україни, лауреат премії імені Ярослава Мудрого 2008 року 

SUMMARY
The article is aimed to research processes of creation and functioning of legal information systems in Ukraine at the legal 

and regulatory, and technological levels. Best foreign practices were scrutinized in the given area by the author. According 
to results of the research and considering personal long-term experience on development and implementation of subsystems 
of the e-Parliament of Ukraine, the author proposed a modern model of building a unified national system of the legal 
information in Ukraine.
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* * *
Статтю присвячено дослідженню процесів створення та функціонування систем правової інформації в україні на 

нормативно-правовому та технологічному рівнях. зроблений аналіз кращих іноземних практик у цій сфері. за отри-
маними результатами дослідження та на основі власного багаторічного досвіду з розробки і впровадження підсистем 
електронного парламенту україни автором запропонована сучасна модель для побудови єдиної загальнодержавної 
системи правової інформації в україні. 
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цей проект спрямований не лише на те, щоб 
надати інформацію для громадськості, але й 
щоб зробити нормативні документи у необхід-
ному форматі доступними для видавців та інших 
третіх сторін, так, щоб ці документи можна було 
використати повторно і знову розповсюдити. 
згідно із цим проектом, на правову інформацію 
не накладена державна монополія; навпаки, не-
урядові установи мають право надавати громад-
ськості правову інформацію. ці установи, ма-
ючи на меті досягнення своїх комерційних або 
некомерційних цілей, також роблять свій внесок 
у поглиблення правових знань громадськості [1, 
с. 80]. 

у австрійському проекті «E-Law» на основі 
XML реалізований механізм управління законо-
давчими ініціативами. Система має високу спро-
можність щодо потоків робіт та документообігу, 
тому може управляти статусом та обміном за-
конопроектів від момен-
ту їхнього отримання від 
уряду і до того часу, коли 
Президент ставить циф-
ровий підпис під ними, та 
їх публікують у «Federal 
Law Gazette». Система ви-
користовує модифіковану 
версію комерційного про-
грамного забезпечення для 
електронної обробки тек-
сту під час правки, проте 
змінює формат докумен-
тів у XML при обміні із 
відділами. Був заснований 
“центр компетенції” для 
надання допомоги допо-
відачам та секретарям ко-
мітетів під час підготовки 
звітів комітетів, а також 
для підтримки персоналу, 
котрий відповідає за ви-
конання правових актів 
національної ради (nationalrat). центр також 
відповідає за контроль над якістю, та за розмітку 
законодавчих документів. Переваги цієї системи 
є значними, оскільки вони, між іншим, швидше 
роблять документи доступними (протягом кіль-
кох днів, чи навіть годин) [1, с. 81]. 

Показовою для колишніх країн радянського 
Союзу (з повною монополією держави на право-
ву інформацію) є модель ЄДСПі республіки Біло-
русь, за якою відповідно до діючого законодавства 
цієї країни національний центр правової інфор-
мації координує процеси правової інформатиза-

ції, створення ЄДСПі та системи міждержавного 
обміну правовою інформацією, і є центральною 
державною науково-практичною установою, що 
здійснює збір, облік, обробку, зберігання, систе-
матизацію і актуалізацію еталонної правової ін-
формації, її розповсюдження, а також офіційну 
публікацію правових актів. 

умови розповсюдження правової інформації 
в республіці Білорусь встановлюються положен-
ням «Про діяльність по розповсюдженню пра-
вової інформації в республіці Білорусь», яке за-
тверджене відповідним указом Президента цієї 
республіки [2].

в україні відомі дві різні ініціативи з боку за-
конодавчої та виконавчої гілок влади, які були 
реалізовані шляхом розроблення та прийняття 
відповідних нормативно-правових актів, а також 
технологій, інформаційно-пошукових (іПС) та 
аналітичних систем, див. Мал. 1.

Мал. 1. Модель діючої системи правової інформації 
в україні

умовні позначення: вру - верховна рада україни; 
цов - центральні органи влади; Мов місцеві орга-
ни влади; МЮ - Міністерство юстиції україни; нДі-
іП - науково-дослідний інститут інформатики і права; 
ЄДрнПа - Єдиний державний реєстр нормативно-
правових актів україни; 1-12 - інформаційні потоки 
між базами даних державних органів влади, ЄДрнПа, 
інформаційно-пошуковими системами у галузі права 
(«Ліга:закон», «нормативно-правові акти україни», 
«законодавство», «інфодиск»), друкованими видання-
ми, користувачами.
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Перша ініціатива з боку Парламенту україни 
базується на Постанові Президії верховної ради 
україни № 308/94-Пв від 26.12.1994 р. «Про ор-
ганізацію роботи по формуванню єдиної системи 
правової інформації в україні», яка з метою підви-
щення рівня правотворчої і правозастосовної ді-
яльності органів державної влади, а також забез-
печення найбільш сприятливих умов для користу-
вання правовою інформацією в україні визначила 
необхідність створення ЄДСПі в україні [3].

ця Постанова передбачала також реалізацію 
заходів по забезпеченню повного і своєчасного 
надходження від кабінету Міністрів україни до 
Секретаріату верховної ради україни норматив-
них актів міністерств та відомств україни для 
формування еталонної бази даних «закони і під-
законні акти україни».

на виконання цієї Постанови у 1995 році до 
оприлюднення документів, якими регламентуєть-
ся створення ЄДрнПа, координаційною робочою 
групою з питань створення загальнодержавної 
програми формування ЄДСПі в україні була роз-
роблена та опублікована Концепція правової ін-
форматизації України [4, с. 234 – 240].

Друга ініціатива стосувалася Міністерства 
юстиції, на яке Постановою кабінету Міністрів 
україни № 1504 від 11 грудня 1996 р. «Про за-
провадження Єдиного державного реєстру нор-
мативних актів та здійснення правової інформати-
зації україни» [5] на виконання указу Президен-
та україни № 468/96 від 27 червня 1996 р. “Про 
Єдиний державний реєстр нормативних актів” [6] 
було покладено організацію комплексу заходів, 
пов’язаних із забезпеченням юридичних та фізич-
них осіб правовою інформацією.

відповідно до цієї Постанови Міністерство 
юстиції у місячний термін, до 1 лютого 1997 року, 
опрацювавши одержані від Міністерств та інших 
зацікавлених установ і організацій відомості про 
наявні автоматизовані інформаційні системи зби-
рання, накопичення, опрацювання та використан-
ня нормативно-правових актів, було зобов’язане 
розробити концепцію та програму правової інфор-
матизації україни як складові національної про-
грами інформатизації та проект закону україни 
“Про державну реєстрацію нормативно-правових 
актів”. 

Проте, як свідчать результати проведеного 
нами дослідження, жодне з цих завдань Мініс-
терством юстиції виконане не було, також слід 
зазначити, що функції з розвитку правової інфор-
матизації та забезпечення функціонування ЄДСПі 
в україні (визначалися у відповідних «Положен-
нях про Міністерство юстиції україни» в період 

з грудня 1991 року) з квітня 2011 року перестали 
бути закріпленими за цим міністерством без пе-
редачі повноважень до іншого органу державної 
влади [7-8].

в подальшому, спроба закріпити на законодав-
чому рівні той чи інший підхід з точки зору його 
розробників – представників інтересів законодав-
чої чи виконавчої гілок влади простежується про-
тягом майже двох десятиріч у різних варіантах 
проектів законів “Про нормативно-правові акти” 
та “Про закони і законодавчу діяльність” [9]. 

за період підготовки та розгляду різних версій 
цих законопроектів відбулися значні позитивні змі-
ни у розвитку сучасних інформаційних технологій, 
телекомунікаційної інфраструктури та національ-
ного сегменту мережі інтернет, криптографічного 
та технічного захисту інформації, електронного 
документообігу та використання електронного 
цифрового підпису, формування, використання 
та захисту національних інформаційних ресурсів, 
удосконалення інформаційно-аналітичного забез-
печення органів державної влади.

також в україні була прийнята ціла низка зако-
нів та нормативно-правових актів у галузі інфор-
маційного права та інформатизації, що в подаль-
шому вплинуло на первинний зміст та знайшло 
відображення у текстах проектів законів “Про 
нормативно-правові акти” та “Про закони і зако-
нодавчу діяльність”. 

Проте, відсутність створених та затверджених 
на загальнодержавному рівні національної моделі 
побудови ЄДСПі та концепції правової інформа-
тизації україни на момент розробки та розгляду 
законопроектів “Про нормативно-правові акти” та 
“Про закони і законодавчу діяльність” не дозволи-
ло, на нашу думку, системно підійти до вирішення 
питань з інтеграції в єдину національну систему 
електронних фондів нормативно-правової інфор-
мації Парламенту, Президента, уряду, міністерств 
та інших органів влади. також жоден із вищезазна-
чених законопроектів на сьогодні не прийнятий.

До основних нПа, на яких ґрунтується на мо-
мент написання статті діюча паперова технологія 
обробки інформації в україні, можна віднести:

- указ Президента україни № 503 від 10.06.1997 
р. “Про порядок офіційного оприлюднення 
нормативно-правових актів та набрання ними 
чинності” [10], що визначає перелік офіційних 
друкованих видань: “офіційний вісник україни”, 
“офіційний вісник Президента україни”, “відо-
мості верховної ради україни”, газети “урядовий 
кур’єр” та “голос україни”; 

- “загальне положення про юридичну службу 
міністерства, іншого органу виконавчої влади, 
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державного підприємства, установи, організа-
ції», затверджене постановою кабінету Міністрів 
україни № 1040 від 26.11.2008 р. [11], що вико-
ристовується юридичними службами органів ви-
конавчої влади, державних підприємств, установ, 
організації при веденні обліку актів законодавства 
і міжнародних договорів україни; підтримці їх у 
контрольному стані, зберіганні та систематизації;

- Положення «Про порядок здійснення обліку 
та систематизації законодавства в органах та уста-
новах юстиції україни», затверджене наказом Мі-
ністерства юстиції україни № 31/5 від 15.04.2004 
р. [12], що визначає технологію підтримання актів 
законодавства україни в контрольному стані на 
паперових носіях шляхом зазначення відомостей 
про внесені зміни, доповнення та іншу інформа-
цію безпосередньо в тексті законодавчого акту.

також, на сьогодні, з орієнтацією на паперову 
обробку інформації, державними органами вла-
ди зміни та доповнення до вже прийнятих нПа 
не вносяться, а готуються та приймаються у ви-
гляді окремих документів, що призводить в по-
дальшому до ймовірності виникнення помилок 
при створенні «штучних» редакцій цих докумен-
тів при їх внесенні до електронних фондів нПа, 
ЄДрна та іПС різних розробників. 

незважаючи на те, що з моменту прийняття 
законів україни “Про електронні документи та 
електронний документообіг” № 851-IV та “Про 
електронний цифровий підпис” № 852-IV від 
22.05.2003 р. [13-14] (набрали чинності з 01 січ-
ня 2004 року) пройшло більше 10 років, а сучасні 
іПС у галузі права набули загального визнання і 
широкого застосування - документи в електро-
нній формі з цих систем та інших електронних 
фондів нПа, ЄДрнПа, офіційних веб-сайтів ор-
ганів державної влади без повного стовідсотко-
вого впровадження технологій ецП в цих орга-
нах продовжують мати лише довідковий статус. 

не розроблені також єдині стандарти розміт-
ки документів нПа та їх формати, не визначені 
стосунки держави з організаціями - розробниками 
іПС у галузі права, щодо надання електронних до-
кументів нПа в ці системи [15].

Для більшості з офіційних веб-сайтів органів 
державної влади характерна відсутність значної 
кількості прийнятих цими органами нПа, а для 
вже опублікованих - не відстежуються зміни до 
них та чинність [16].

Документи, що регламентують правила та умо-
ви доступу користувачів до ЄДрнПа є застаріли-
ми і не відповідають чинному законодавству, зо-
крема закону україни “Про доступ до публічної 
інформації” [17].

відсутня єдина система гіперпосилань між 
документами в електронних фондах нПа та веб-
сайтах органів державної влади, не уніфіковані 
класифікатори (тезауруси), що повинні викорис-
товуватися при розмітці електронних документів.

за відсутності ЄДСПі веб-сайт Парламенту 
україни приймає на себе значну долю інформа-
ційного навантаження від запитів користувачів по 
пошуку та отриманню достовірної нормативно-
правової інформації [18].

Проте статус та умови розміщення підзакон-
них нормативно-правових актів на цьому порталі 
на сьогодні не визначені [19].

Розроблений нами проект централізованої мо-
делі ЄДСПІ України, що усуває вищезазначені не-
доліки, наведений на Мал. 2.

Мал. 2. Проект централізованої моделі ЄДСПі 
україни

умовні позначення: 1- внутрішня (захищена) час-
тина ЄДСПі; 2 - єдина база даних нПа ЄДСПі; 3 - те-
лекомунікаційна мережа спеціального призначення; 4 
- автоматизовані робочі місця користувачів (розробни-
ків нПа) ЄДСПі в мережах органів державної влади; 
5 - єдиний веб-портал нПа ЄДСПі; 6 - друковані ви-
дання (у т.ч. й офіційні); 7 - інформаційно-пошукові та 
інформаційно-аналітичні системи нПа різних розроб-
ників; 8 - опублікування нПа на єдиному веб-порталі 
ЄДСПі; 9 - опублікування нПа в друкованих виданнях; 
10 - надання нПа (у формі відкритих даних, підписа-
них ецП) з БД ЄДСПі в системи різних розробників.
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Після перемоги революції гідності в украї-
ни було створене Державне агентство з питань 
електронного урядування україни, яке активно 
підтримує громадські та державні ініціативи у на-
прямках, що створюють можливості реалізації за-
пропонованого проекту.

зокрема, останнім часом були прийняті зміни 
до законодавства україни щодо доступу до пу-
блічної інформації у формі відкритих даних [20], 
розроблений та обговорений експертами проект 
положення «Про набори даних, які підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих даних», який 
має бути затверджений Постановою кабінету Мі-
ністрів україни [21].

Спільною робочою групою з розробки проектів 
нормативно-правових актів у сфері електронно-
го цифрового підпису при Міністерстві юстиції 
україни та адміністрації Державної служби спе-
ціального зв'язку та захисту інформації україни з 
метою удосконалення державного регулювання у 
сфері електронного цифрового підпису, контролю 
за додержанням законодавства про електронний 
цифровий підпис, а також реформування законо-
давства у сфері використання інфраструктури від-
критих ключів та надання електронних довірчих 
послуг з урахуванням вимог Європейського Со-
юзу розроблений та винесений на громадське об-
говорення Проект закону україни «Про внесення 
змін до закону україни «Про електронний цифро-
вий підпис» [22].

національною радою реформ україни активно 
підтримується розвиток хмарних технологій і сер-
вісів в україні, а розроблений законопроект «Про 
внесення змін до деяких законів україни (щодо 
обробки інформації в системах хмарних обчис-
лень)» пройшов громадські та експертні обгово-
рення [23].

Прийняття перелічених вище законопроектів 
та заснування 25 червня 2015 року Міністерством 
юстиції україни нового державного підприєм-
ства «національні інформаційні системи» для 
адміністрування Єдиних та Державних реєстрів 
Мін’юсту [24], розпочинає довгоочікуваний сус-
пільством процес ведення електронних фондів 
нормативно-правової інформації в україні законо-
давчою та виконавчою гілками влади за єдиними 
стандартами та технологіями.

висновки. Створення своєї національної мо-
делі побудови ЄДСПі та оновленої концепції 
правової інформатизації україни, розробка, удо-
сконалення та затвердження нормативно-правової 
бази, що регламентує питання функціонування 
і розвитку систем електронного парламенту та 
електронного урядування, електронного цифро-

вого підпису, прийняття та впровадження єдиних 
механізмів створення, ведення та доступу до елек-
тронних ресурсів органів державної влади, стан-
дартів обміну інформацією, сумісності техноло-
гій збору, ведення, зберігання та представлення 
інформації в інформаційно-аналітичних підсис-
темах різних органів державної влади та місцево-
го самоврядування, на нашу думку, є необхідним 
кроком для подолання розінтегрованості систем, 
дублювання інформації, помилок під час її об-
робки, нераціонального використання бюджетних 
коштів та хронічної залежності від комерційних 
розробників систем.
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Постановка проблеми. Перехід україни до 
ринкової економіки, інтеграція її у світове 

товариство економічно розвинених країн вимага-
ють приведення національного законодавства до 
рівня світових стандартів. імплементація міжна-
родних норм в національне законодавство охо-
пила в тому числі й правові норми щодо охоро-
ни та обліку водних ресурсів. Державний водний 
кадастр (далі – Двк) є обов’язковим елементом, 
який відображає кількісні та якісні характеристи-
ки водних ресурсів, а також виступає невід’ємною 
частиною обліку.

в той же час, важливого значення для право-
творчого і правореалізаціоного процесів набува-
ють принципи права, які втілюють в собі соціаль-
ну природу права, відображають закономірності 
його розвитку і використовуються на практиці 
як найбільш загальні орієнтири поведінки. тер-
мін «принцип» походить від латинського слова 
«principium», яке означає начало, основа. у за-
гальнотеоретичному розумінні принципи – це те, 
що лежить в основі певної теорії науки, внутрішнє 
переконання людини, основне правило поведінки 
[1, с. 547]. теорія права виходить з того, що прин-
ципи права уявляють собою основні ідеї, вихід-
ні положення або провідні початки процесу його 
формування, розвитку та функціонування. Прин-
ципи права роблять величезний вплив на весь 

процес підготовки нормативно-правових актів, їх 
видання, встановлення гарантій дотримання пра-
вових вимог [2, с. 22-23]. 

Принципам ведення державного водного када-
стру притаманні загальні риси і властивості, ха-
рактерні іншим правовим принципам. тому при 
розгляді такого правового явища, як «принципи 
ведення Двк» необхідно, перш за все, керуватися 
загальними положеннями, виробленими в теорії 
права. 

метою статті є дослідження теоретико-
правових проблем принципів ведення державного 
водного кадастру та виділення на їх основі спеці-
альних принципів, притаманних виключно питан-
ням формування та ведення Двк.

Стан дослідження проблеми. Методологіч-
ною основою наукової статті виступає сукуп-
ність загальновизнаних методів наукового піз-
нання, що поділені на дві групи: загальнонаукові 
(порівняльно-правовий, системний, формально-
юридичний) та спеціальні (порівняльно-правовий, 
метод тлумачення правових норм). загальним 
проблемам дослідження принципів права приді-
лялася значна увага в роботах таких теоретиків 
права як С.С. алексєєва, а. М. васильєва, Л.з. 
Лівшиця, Є.а. Лукашової, в. а. козлова, П. М. 
рабіновича, Ю.а. ведєрнікова, а.М. колодія та 
багато інших. Дослідження галузевих принципів 

ДЕРЖАвНИЙ  вОДНИЙ  КАДАСТР:  ПРИНЦИПИ  вЕДЕННЯ

Анастасія бОРОвИЦЬКА,
аспірант кафедри екологічного права 

національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

SUMMARY
The article is devoted theoretical and legal problems of the principles of the state water cadaster’s maintenance. On the 

basis of general principles, specific principles are allocated and claimed to be exclusively presented in the formation and 
maintenance of the state water cadaster in Ukraine.  The author presents the scientific classification of the principles of the 
state water cadastre (SWC) maintenance. Principles are proposed to be divided by the criterion of the form and objectives 
of the SWC maintenance into the three groups:  a) principles of the public relations’ regulation in the field of collecting and 
processing of cadastral information;  b) principles of the public relations’ regulation in the field of the usage of cadastral 
information;  c) principles of the public relations’ regulation in the field of the control over the State Water Cadastre 
maintenance.

Key words: principles, state water cadastre, principles of law, cadastre.

АНОТАЦіЯ
Стаття присвячена дослідженню теоретико-правових проблем принципів ведення державного водного кадастру 

та виділенню на їх основі спеціальних принципів, притаманних виключно питанням формування та ведення дер-
жавного водного кадастру україни. автором у цій статті наведено наукову класифікацію принципів ведення дер-
жавного водного кадастру. Де за критерієм виду та мети діяльності ведення Двк принципи запропоновано поділити 
на три групи: а) принципи регулювання суспільних відносин у сфері збору та обробки кадастрової інформації; б) 
принципи регулювання суспільних відносин у сфері використання кадастрової інформації; в) принципи регулюван-
ня суспільних відносин у сфері контролю за веденням державного водного кадастру.

Ключові слова: принципи, державний водний кадастр, принципи права, кадастр.
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права і законодавства, зокрема екологічного пра-
ва і законодавства відображаються в працях в.Б. 
авер’янова, в.і. андрейцева, С.о. Боголюбова, 
М.М. Брінчука, а.П. гетьмана, о.Л. Дубовик, Б.в. 
Єрофєєва, М.і. козиря, о.С. колбасова, в.М. ко-
марницького, в.в. костицького, М.в. краснової, 
в.в. Петрова, в.к. Попова, Л.Л. чаусової, Ю.С. 
Шемшученка, о.С. Шестерюка та багатьох інших 
авторів, які тією чи іншою мірою звертались до 
досліджуваної проблеми.

виклад основного матеріалу. Принципам 
ведення державного водного кадастру притаман-
ні загальні риси і властивості, характерні іншим 
загально-правовим принципам. тому при роз-
гляді такого правового явища, як «принципи ве-
дення Двк» необхідно, перш за все, керуватися 
загальними положеннями, виробленими в теорії 
права. так, торкаючись питання поняття принци-
пів права, М. н. Марченко вказує на їх значення 
в тому, що принципи права виступають в якості 
своєрідної несучої конструкції, на основі якої по-
кояться і реалізуються не тільки норми, інститу-
ти або галузі, але і вся його система. Принципи 
служать основним орієнтиром всієї правотворчої 
діяльності, правозастосовчої та правоохоронної 
діяльності державних органів. від ступеня їх до-
тримання в прямій залежності знаходиться рі-
вень злагодженості, стабільності та ефективності 
правової системи. Маючи загальнообов'язковий 
характер, принципи права сприяють зміцненню 
внутрішньої єдності і взаємодії різних його галу-
зей та інститутів, правових норм і правових від-
носин, суб'єктивного та об'єктивного права [3, с. 
248]. Принципи права виражають і характеризу-
ють найголовніші риси права як регулятора сус-
пільних відносин, вони є стрижнем, який об'єднує 
норми права і який надає певну заданість право-
творчим і правозастосовчим органам [4, с. 387]. 

усі принципи права можна поділити на 
загально-соціальні (економічні, соціальні, полі-
тичні, ідеологічні та інші) та спеціально-соціальні 
(юридичні). в свою чергу спеціально-соціальні 
поділяються на: загальні, галузеві та міжгалузеві 
[5, с. 656]. галузеві правові принципи ґрунтують-
ся на положеннях загальних принципів та врахо-
вують специфіку норм права кожної галузі. варто 
зауважити, що галузеві принципи, так як і прин-
ципи взагалі, не є статичними. вони змінюються в 
залежності від змін у суспільному житті, природі, 
праві (наприклад, із впливом часу деякі явища за-
знають істотних змін або повністю зникають, на-
томість з’являються зовсім нові елементи, правові 
явища). таким чином, галузеві принципи права є 
динамічними.

екологічне право, як самостійна (некомплексна) 
галузь права ґрунтується як на загальних принци-
пах теорії права, так і на власних, галузевих прин-
ципах, що визначають її спрямованість із врахуван-
ням особливостей суспільних відносин, які нею ре-
гулюються. Як зазначає а. к. Соколова, «з огляду 
на думки фахівців, а також на активне оновлення 
екологічного законодавства, а саме прийняття но-
вих і доповнення раніше прийнятих нормативних 
актів, виникає необхідність поглибленого вивчення 
основних засад екологічного права, їх класифікації 
та з’ясування змісту принципів цієї галузі права» 
[6]. еколого-правові принципи можуть офіційно 
закріплюватися в законодавстві або виводитися з 
його загального змісту. в останні роки у літературі 
стала приділятися підвищена увага дослідженню 
й класифікації еколого-правових принципів1; до-
ведена доцільність їх розмежування на принци-
пи права та законодавства [7, с. 485-488]. Під час 
проведення дослідження принципів екологічного 
права, необхідно визначити їх характерні риси: 
по-перше, їм притаманний процес постійного роз-
витку, як динамічним категоріям. Їх становлення і 
формування відбувається з урахуванням природно-
правових принципів, а самі вони суттєво вплива-
ють на формування екологічної політики держави 
й кодифікацію екологічного права. По-друге, прин-
ципи природного права будучи загальнонауковою 
категорією, визначають загальну спрямованість і 
тенденції розвитку правових систем та їх частин, 
включаючи галузь екологічного права. По-третє, 
ці принципи служать фундаментом для об’єднання 
окремих норм в єдину систему екологічного права 
як самостійної правової галузі. По-четверте, про-
відні загальнолюдські правові ідеї природного пра-
ва (принципи) властиві не лише екологічному, ай 
іншим галузям права. Їх можна розглядати як між-
галузеві принципи; поряд із цим спостерігається їх 
прояв на галузевому, підгалузевому та інших рів-
нях.

1 Принципи права прийнято класифікувати за 
різними підставами, як-то: за формою нормативного 
вираження (тобто за характером нормативного 
джерела, в якому вони закріплені в міжнародних 
і внутрішніх деклараціях, конституції та чинному 
екологічному законодавстві); за сферою дії (в одній 
чи декількох галузях права, праві в цілому); за змістом 
(загальносоціальні і спеціальноюридичні) та ін. у 
науці екологічного права застосовуються й інші поділи 
принципів: (а) за їх значимістю (видячи з двох основних 
ознак - сфери дії і значення). При цьому розрізняють 
принципи чільні (пануючі) і провідні, що знаходяться 
в певній співпідпорядкованості першим і (б) за видами 
природних об'єктів тощо. ‒ Див. дод.: [7, с. 486].
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окрім того, однією з ознак принципів пра-
ва є їхня предметна визначеність, на існування 
якої вказав у юридичній галузевій літературі о.в. 
Смирнов, зазначивши що принципи права вира-
жають сутність такої системи норм, предметом 
регулювання яких є той чи інший вид суспільних 
відносин [8, с. 24-25]. виходячи з цього, як зазна-
чає о. в. Старчук, предметна визначеність прин-
ципів права полягає в тому, що вони виражають 
суть норм права, за допомогою яких здійснюється 
правове регулювання суспільних відносин, які ви-
значені предметом правового регулювання тієї чи 
іншої галузі права [9, с. 42]. 

обов’язковою й однією зі складових екологіч-
ного права є водне право частиною якого, в питан-
нях пов’язаних з управлінням водними ресурсами 
є ведення Двк, якому притаманні певні принци-
пи. Предметна визначеність зазначених принци-
пів полягає у тому, що вони виражають суть норм 
права, за допомогою яких здійснюється правове 
регулювання суспільних відносин, які виникають 
у процесі збору, систематизації, зберігання, оброб-
ки, узагальнення та видачі кадастрових даних, а 
також забезпечення здійснення ефективного про-
цесу ведення Двк. вони (принципи) виступають 
гарантами в реалізації та захисті прав суб’єктів 
водно-кадастрових відносин. основні положення 
кадастру, які складають його принципи, коренять-
ся в економічних умовах життя суспільства. об-
ґрунтовані економічною політикою держави, вони 
відображають закономірності розвитку суспіль-
ства і формують вимоги, запропоновані державою 
до кадастра [10, с. 35-36].

Правове закріплення зазначених принципів 
здійснюється різними шляхами та способами, 
саме цей факт свідчить про удосконалення зако-
нодавства в цій сфері. так, деякі принципи прямо 
закріплені в законодавстві про державний водний 
кадастр, тобто є статті, які у своєму тексті вира-
жають їх конкретний зміст з певною мірою дета-
лізації, інші ж можна вивести шляхом аналізу за-
гальних положень законодавства.

в ряді нормативно-правових актів прямо закрі-
плені чи випливають із змісту норм права прин-
ципи ведення державного водного кадастру, проте 
в законодавстві та юридичній літературі відсутній 
науково обґрунтований розподіл їх на види. 

у зв'язку із чим пропонуємо класифікацію від-
повідних принципів за видами та метою діяльнос-
ті ведення Двк. а саме:

1) принципи регулювання суспільних відносин 
у сфері збору та обробки кадастрової інформації: 
а) принцип комплексності; б) принцип систем-
ності; в) принцип єдності системи та технології 

ведення Двк; г) принцип безперервності ведення 
Двк; ґ) принцип оперативності та своєчасності; 
д) принцип інформаційної взаємодії. 

2) принципи регулювання суспільних відносин 
у сфері використання кадастрової інформації: а) 
принцип відкритості кадастрової інформації; б) 
принцип обов’язковості використання кадастро-
вої інформації; в) принцип достовірності та по-
вноти даних; г) принцип документованості;

3) принципи регулювання суспільних відносин 
у сфері контролю за веденням Двк: а) принцип 
наукової обґрунтованості, об'єктивності та закон-
ності кадастрової інформації; б) принцип концен-
трації та взаємозв'язку повноважень; в) принцип 
стабільності. розглянемо деякі з них.

Базовим принципом ведення державного вод-
ного кадастру має стати басейновий принцип. 
водною рамковою Директивою ЄС [11] запро-
ваджено принципово новий підхід до системи 
управління водними ресурсами ‒ так зване інте-
гроване управління водними ресурсами за басей-
новим принципом ‒ яким, зокрема, передбачено, 
що основною одиницею управління є басейн вод-
ного об'єкта. Як свідчить світова практика, такий 
інтегрований підхід сприяє максимальному до-
сягненню цілей і завдань охорони та відтворення 
водних екосистем, забезпечення раціонального 
використання водних ресурсів.

Щодо необхідності впровадження принципу 
басейнового управління в україні вже «замислив-
ся» і законодавець. так, ст. 13 водного кодексу 
україни від 6 червня 1995 р., № 213/95-вр  [12] 
встановлено, що державне управління в галузі ви-
користання і охорони вод здійснюється за басей-
новим принципом на основі державних, цільових, 
міждержавних та регіональних програм викорис-
тання і охорони вод та відтворення водних ре-
сурсів. загальнодержавною цільовою програмою 
розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну р. Дніпро до 2021 року 
[13], передбачено реалізацію комплексу заходів із 
впровадження системи інтегрованого управління 
водними ресурсами за басейновим принципом. 
також, зу «Про основні засади (стратегію) дер-
жавної екологічної політики до 2020 року» від 21 
грудня 2010 року № 2818-VI [14], у розділі і за-
гальні положення визначено, що система держав-
ного управління в галузі охорони вод потребує не-
відкладного реформування у напрямі переходу до 
інтегрованого управління водними ресурсами.

окрім того, на офіційному сайті Державної 
служби україни з питань регуляторної політики 
та розвитку підприємництва  розміщено Проект 
закону україни «Про внесення змін до водного 
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кодекса україни (щодо впровадження інтегрова-
них підходів в управління водними ресурсами за 
басейновим принципом)» [15]. Проект цього ре-
гуляторного акта розроблено відповідно до вимог 
водної рамкової Директиви ЄС та на виконання 
Плану заходів з виконання загальнодержавної 
програми адаптації законодавства україни до за-
конодавства Європейського Союзу [16]. законо-
проектом пропонується запровадження гідрогра-
фічного і водогосподарського районування тери-
торії україни для розроблення планів управління 
річкових басейнів. вводиться поняття: Плану 
управління річковим басейном як стратегічно-
го планувального документу для впровадження 
програми заходів, що створюють підґрунтя для 
інтегрованого, екологічно і економічно обґрунто-
ваного та сталого управління водними ресурсами 
в межах річкового басейну на довгостроковий пе-
ріод; басейнових рад як консультативно-дорадчих 
органів у межах території річкового басейну, які 
створюються для вирішення питань з використан-
ня і охорони вод та відтворення водних ресурсів, 
та визначається процедура їх створення.

взагалі ж басейновий принцип управління ви-
значається як комплексне інтегроване управління 
водними ресурсами в межах території річкового 
басейну. у наведеному законопроекті запропо-
новано провести гідрографічне районування те-
риторії україни ‒ це поділ території україни на 
гідрографічні одиниці, який здійснюється для 
розроблення планів управління річковими басей-
нами. гідрографічними одиницями стануть райо-
ни основних річкових басейнів та суббасейни у 
їх межах. Де райони основних річкових басейнів 
є головною одиницею управління в галузі вико-
ристання і охорони водних об'єктів, які склада-
ються з басейнів відповідних річок і пов'язаних з 
ними підземних водоносних горизонтів. в украї-
ні запропоновано встановити 9 районів основних 
річкових басейнів: район басейну Дніпра; район 
басейну Дністра; район басейну Дунаю; район 
басейну Південного Бугу; район басейну Дона; 
район басейну вісли; район басейну річок кри-
му; район басейну річок Причорномор'я; район 
басейну річок Приазов'я. в межах районів осно-
вних річкових басейнів можуть виділятися субба-
сейни.

таким чином зміст означеного принципу по-
лягає в тому, що на загальнодержавному рівні 
стратегічні цілі, водну політику країни визнача-
тиме національна рада з водних проблем, вико-
навчим органом якої може бути державний орган 
управління водним господарством, який за дору-
ченням ради розроблятиме законодавчо-правову 

і нормативно-методичну базу. Представницький 
басейновий орган створюється у формі басейно-
вої ради [17]. Серед екологів-правників вислов-
лювалася пропозиція щодо розробки системи 
басейнового принципу, за яким центр ваги управ-
ління водними ресурсами переноситься на басейн 
річки на Басейнову раду річки, яка формується з 
представників громад, науки, водокористувачів, 
державної і місцевої адміністрації, яка розробляє 
напрями водної політики в басейні, затверджує 
бюджет, виконавчі документи, оперативні і стра-
тегічні (довгострокові) плани, ставки платежів 
за різні види водокористування тощо [18, с. 108]. 
Як зазначає М.Є. Стадник, басейнові ради є голо-
вними басейновими координаторами, дорадчими 
органами, що діють на громадських засадах. ви-
конавчим басейновим органом мають бути Ба-
сейнові управління водних ресурсів. вертикаль 
управлінських структур в межах водозабірної 
площі басейну продовжують обласні управління 
водного господарства, які на місцевому рівні здій-
снюють функції планування, координації і контр-
олю за використанням, охороною та відтворенням 
водних ресурсів [19].

разом із тим, управління водними ресурсами на 
сьогодні в україні здійснюється за адміністративно-
територіальним поділом, що зумовлено недоско-
налістю законодавчої і нормативно-правової бази. 
Перехід від адміністративно-територіального до 
басейнового управління водними ресурсами по-
требує удосконалення законодавства насамперед 
в частині встановлення правових норм, спрямо-
ваних на практичне запровадження системи інте-
грованого управління водними ресурсами за ба-
сейновим принципом, таких як: визначення осно-
вних термінів, гідрографічне та водогосподарське 
районування території україни, повноважень ор-
ганів державного управління та органів місцевого 
самоврядування тощо. 

Басейновий принцип управління водними ре-
сурсами визначає передумови та напрями ство-
рення в україні сучасного механізму викорис-
тання, охорони і відтворення вод, який відповіда-
тиме найбільш ефективній міжнародній практиці 
і надасть змогу реалізувати стратегію державної 
політики, спрямованої на запобігання виснажен-
ня водних ресурсів та досягнення і підтримання 
доброї якості води. таким чином, максимально 
ефективному державному управлінню у галузі ви-
користання і охорони вод та відтворення водних 
ресурсів сприятиме перехід від адміністративно-
територіальної до басейнової системи управління 
водними ресурсами при якій головною одиницею 
управління буде визначено басейн водного об'єкта. 
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виходячи з наведеного, існує необхідність внесен-
ня зазначених змін до водного кодексу україни та 
розробки відповідного закону україни.

Принципи регулювання суспільних відносин у 
сфері збору кадастрової інформації.

1. одним з основних принципів ведення дер-
жавного водного кадастру є принцип комплек-
сності. Сутність якого полягає в тому, що обліком 
вод та визначенням наявних для використання 
водних ресурсів повинна охоплюватися вся те-
риторія країни. органи державної виконавчої 
влади повинні мати у своєму розпорядженні дані 
не тільки стосовно окремих водокористувачів та 
водних об’єктів, але і стосовно регіону, області, 
району та країни в цілому. це дає можливість пра-
вильно здійснювати розподіл води між водоко-
ристувачами, отримувати достовірну інформацію 
щодо кількісного і якісного стану водних об’єктів, 
обґрунтовано планувати заходи раціонального ви-
користання, відтворення та охорони водних ре-
сурсів.

2. Принцип комплексності дуже тісно 
пов'язаний з принципом системності. він спира-
ється на системний підхід, який визначається як 
направлення методології наукового пізнання і со-
ціальної практики, в основі якого лежить розгляд 
об'єктів як систем; орієнтує дослідження на роз-
криття цілісності об'єкта, на виявлення різнома-
нітних типів зв'язків у ньому і зведення їх в єдину 
теоретичну картину. такий підхід, на нашу думку, 
буде розкривати суть Двк (необхідно застосову-
вати при формуванні бази даних), що дозволить 
чітко, в повному обсязі сформувати склад відо-
мостей, суб’єктний склад та іншу необхідну для 
закріплення в Двк інформацію. 

3. Принцип єдності системи та технології ве-
дення Двк. ведення державного водного када-
стру повинно провадитись за єдиною методич-
ною системою обліку водних об’єктів та їх вико-
ристання. Єдність системи означає погодженість і 
послідовність ведення основних частин кадастру, 
змісту відомостей і способів їхнього одержання в 
окремих ланках. отже вся сукупність кадастрових 
заходів повинна вестися за єдиною методикою та 
системою на всій території україни. однак на сьо-
годні поки що рано говорити про те, що ведення 
державного водного кадастру провадиться за єди-
ною взаємозалежною функціонуючою системою. 
це пов’язано з тим, що на протязі тривалого часу 
до законодавства з порядку ведення державного 
водного кадастру не було внесено суттєвих змін. 
Для реалізації даного принципу в повному обсязі 
передбачається створення єдиної автоматизова-
ної системи ведення Двк. в кожній державі не-

залежно від кількості міністерств, які здійснюють 
ведення водного кадастру, повинні бути прийняті 
та погоджені для всіх розділів, які формують зміст 
кадастру, системи територіального поділу та коду-
вання водних об'єктів, пунктів спостереження та 
видів інформації. взагалі, автоматизована систе-
ма ведення Двк повинна забезпечувати спрощен-
ня та прискорення роботи щодо пошуку, обробки, 
узагальнення та видачі інформації, яка міститься 
у водному кадастрі.

4. Принцип безперервності внесення кадастро-
вих даних полягає в тому, що первинні матеріали, 
отримані на основі обстеження водних об’єктів, 
коригуються з урахуванням поточних змін, які ви-
кликані природними, виробничо-господарськими 
і правовими факторами. такі відомості отриму-
ються шляхом використання та аналізу матеріалів 
поточних обстежень, відібрання води з водного 
об’єкту для аналізу, моніторингу вод та дистан-
ційного зондування (космічної зйомки). так, о.М. 
колотинська наголошує на необхідності періо-
дичного уточнення і відновлення кадастрових ві-
домостей, які забезпечують їх відповідність стану 
природного ресурсу [10, с. 37]. варто підтримати 
думку С.Л. гоштинар, яка зазначає, що безперерв-
ність ведення кадастру й періодичність внесення 
в нього змін не є двома самостійними принципа-
ми. на її думку, така позиція вбачається не зовсім 
вірною тому, що безперервність ведення кадастру 
забезпечується саме періодичністю уточнення й 
відновлення кадастрових відомостей [20, с. 238]. 

5. результативність та ефективність діяльнос-
ті центральних органів виконавчої влади (далі – 
цовв) щодо охорони навколишнього природного 
середовища та водних ресурсів залежить від на-
явності відповідної інформації. відсутність якої, 
унеможливлює прийняття рішень щодо певних 
питань. у зв'язку із чим фіксування принципу 
оперативності та своєчасності в діючому законо-
давстві є необхідним кроком. Сутність означеного 
принципу полягає в економії витраченого часу на 
отримання достовірних, всебічних та повних да-
них шляхом застосування сучасних методів аеро-
фототопографічної зйомки (топографічна зйомка 
на основі аерофотозйомки), аерофотозйомки (фо-
тографування земної поверхні з літака), наземно-
космічного знімання, польового і лабораторно-
го обладнання для проведення водних, водно-
хімічних (бактеріологічних і радіологічних показ-
ників водних об’єктів), агрохімічних (відбір проб 
ґрунтів, мулу і донних відкладень, вимір показни-
ків їх якості), гідрогеолого-меліоративних обсте-
жень, електронно-цифрової обчислювальної та 
комп’ютерної техніки. все це сприяє одержанню 
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необхідних відомостей про правовий, природний 
і господарський стан водних об’єктів для ведення 
державного і регіонального водних кадастрів при 
мінімальних затратах засобів і праці.  окрім того, 
зміст принципу оперативності та своєчасності 
отримання екологічної інформації проявляється в 
тому, що обробка, збір та узагальнення екологіч-
ної інформації щодо кількісних та якісних показ-
ників водних об'єктів, суб'єктів водокористування 
тощо, повинні проводитися в мінімально можливі 
та розумні строки. закріплення яких, має знайти 
своє легальне відображення в майбутньому зу 
«Про кадастри», прийняття якого необхідно на 
сьогодні.

6. Принцип інформаційної взаємодії. Суть яко-
го полягає в обміні інформацією між кадастрами, 
порівнянністю і сумісністю відомостей державно-
го водного кадастру з відомостями, що містяться 
в інших державних кадастрах, реєстрах, інформа-
ційних системах. Для забезпечення цього прин-
ципу кадастрові дані повинні бути, по-перше, 
подані в таких цифрових і текстових показниках, 
які давали б можливість швидко обмінюватися ін-
формацією, порівнювати й зіставляти природний 
ресурс у різних аспектах: по-адміністративно-
територіальних одиницях (за басейновим прин-
ципом2), категоріях користувачів тощо; по-друге, 
були б зручно і раціонально розміщені в када-
стровій документації [10, с. 39]. й досі забезпе-
чення реалізації цього принципу ускладнюється 
в результаті проведеної реорганізації організа-
ційних форм ведення кадастру. оскільки впро-
вадження автоматизованої системи відбувається 
поетапно, то повне функціонування кадастрово-
інформаційної системи буде мати місце тільки 
після повного його завершення. 

Принципи регулювання суспільних відносин у 
сфері використання кадастрової інформації

1. Принцип відкритості кадастрової інформа-
ції. наразі суспільні відносини щодо відкритості 
та вільного доступу до водно-кадастрової інфор-
мації належним чином не врегульовані. Постає 
проблема неналежного інформування громадян та 

інших зацікавлених суб’єктів, яка тягне за собою 
помилки у роботі державних органів влади, орга-
нів місцевого самоврядування, підприємств, уста-
нов, організацій. необхідність закріплення поло-
ження про відкритість відомостей водного када-
стру в сучасному законодавстві випливає з нової 
концепції ведення Двк. за якою державний вод-
ний кадастр може бути не тільки функцією управ-
ління водними ресурсами, яка забезпечує їхнє 
раціональне використання, але й геоінформацій-
ною системою, покликаною сприяти одержанню 
достовірної інформації про стан водних об’єктів, 
їхню кількість та якість, про господарське наван-
таження в той чи іншій частині водного об’єкту 
та іншої необхідної інформації. Що, в свою чергу, 
призведе, до розширення кола суб'єктів його за-
стосування та підвищення рівня обміну відповід-
ної екологічної інформації.

2. Принцип обов’язковості використання када-
стрової інформації полягає в тому, що відповід-
ні органи за для виконання своїх повноважень в 
сфері використання та охорони водних об'єктів 
повинні спиратися на достовірну, всебічну та по-
вну кадастрово-екологічну інформацію. так, на-
приклад, завдяки відомостям державного водного 
кадастру органи державної влади та місцевого са-
моврядування, в залежності від кола своїх повно-
важень, можуть: 1) встановити обмеження щодо 
кількості дозволів на спеціальне водокористуван-
ня; 2) понизити або, навпаки, підвищити норма-
тиви гранично допустимих скидів забруднюючих 
речовин у водні об’єкти в залежності від якості 
води у регіоні. 

3. Принцип достовірності та повноти даних 
водного кадастру, перш за все, вимагає отримання 
вірогідної інформації, що характеризує кількісні і 
якісні параметри водних об’єктів. Як зазначають 
о.М. колотинська та С.Л. гоштинар забезпечення 
вірогідності кадастрових відомостей досягається 
на основі встановлення переліку документів і ма-
теріалів, що служать джерелом одержання інфор-
мації про природний ресурс, порядок розгляду і 
затвердження кадастрових відомостей, а також 
періодичності їхнього уточнення та відновлення 
[10, с. 37; 20, с. 241]. на думку М.М. Брінчука, 
для забезпечення та дотримання цього принципу 
важливо виходити зі змісту понять «достовірна 
інформація» і «повна інформація» [21, с. 152]. 
але у зв'язку з відсутністю легального визначен-
ня таких понять, пропонуємо своє доктринальне 
визначення.

Достовірною є інформація, яка відображає ре-
альний стан щодо водного об'єкта, його кількісних 
та якісних показників, суб'єктів водокористування 

2 Спираючись на те, що басейновий принцип 
повинен стати основою ведення Двк, на відміну від 
інших кадастрів, де враховується поділ держави на 
адміністративно-територіальні одиниці, необхідно 
враховувати той факт, що для отримання повної 
картини, щодо стану навколишнього природного 
середовища в певному регіоні необхідні дані, які 
містяться у Двк. в цьому випадку можна говорити 
про те, що при веденні Двк необхідно враховувати як 
басейновий, так і адміністративний поділ.
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та іншої кадастрової інформації; яка не викликає 
сумніву, є цілком вірною, точною та відповідає 
встановленим вимогам законодавства.

Повною є інформація про всі водні об'єкти дер-
жави, яка складає зміст Двк, в тому обсязі, в яко-
му можуть та повинні володіти органи державної 
виконавчої влади, для реалізації покладених на 
них повноважень в галузі охорони навколишнього 
середовища.

інформація, яка не відповідає вищеназваним 
критеріям може стати причиною значних еконо-
мічних і соціальних втрат, призвести до помилок 
у розміщенні продуктивних сил країни, а по від-
ношенню до ринкової економіки – до її провалу.

4. Принцип документованості. відомості, які 
входять до складу державного водного кадастру 
повинні бути зафіксовані в паперовому та (або) 
електронному вигляді. але при наявності проти-
річ між відомостями, що містяться в документах 
на паперовому та електронному носіях, пріоритет 
повинні мати відомості, що містяться в докумен-
тах на паперовому носії.

Принципи регулювання суспільних відносин у 
сфері контролю за веденням Двк

1. не опускаючи значення інших принципів, 
принцип наукової обґрунтованості, об'єктивності 
та законності кадастрової інформації також є од-
ним з основних. кожна зі складових частин цього 
принципу має своє значення. Дані, які формують 
зміст Двк повинні бути науково обґрунтованими. 
ця вимога має стосуватися як окремих висновків 
науково-дослідних установ по кожному конкрет-
ному випадку, так і загальних зведених висновків 
цих суб'єктів. Як відмічає М.М. Брінчук, суджен-
ня та підсумки, які складають зміст висновку, по-
винні бути науково аргументованими. критеріями 
при цьому можуть бути не тільки особисті наукові 
твердження, посилання на позиції та праці авто-
ритетних вчених, але й головним чином положен-
ня законодавства в галузі охорони навколишнього 
середовища й природокористування [21, с. 154]. 
також дані, які входять до державного водного ка-
дастру повинні бути об'єктивними. об'єктивність 
в нашому випадку виявляється в неупередженості 
збору інформації, її оцінці відповідно до реально-
го стану водного об'єкту з дотриманням встанов-
лених стандартів, нормативів в даній сфері.

окрім того, вся інформація, яка складає зміст 
державного водного кадастру повинна бути одер-
жана суто в законодавчому порядку. Принцип за-
конності характеризується чітким дотриманням 
діючих законів та інших підзаконних норматив-
них актів. законність розглядається і як відпо-
відність кадастру нормативним правовим актам 

з питань форм, системи і порядку його ведення. 
відхід від цього принципу може завдати великої 
шкоди інтересам захисту інформації, інтересам 
особи, суспільства і держави, зокрема, незакон-
ним приховуванням від суспільства інформації, 
яка не потребує засекречення, або витоком важли-
вої інформації. 

2. Принцип концентрації та взаємозв'язку по-
вноважень передбачає зосередження повноважень 
по веденню Двк в рамках одного суб'єкту, що не 
виключає можливості утворення його територі-
альних органів на місцях, задля більш ефективно-
го та своєчасного виконання покладених повно-
важень.

3. Принцип стабільності. Суть цього принципу 
полягає в постійному зберіганні документів, які 
містяться в державному водному кадастрі й не-
допущення їх знищення та вилучення з них будь-
яких частин.

висновки. таким чином, проаналізувавши 
все вищевикладене, приходимо до висновку, що 
принципи ведення державного водного кадастру 
являють собою нормативно встановлені основні 
положення, які відображають порядок здійснен-
ня діяльності по організації ведення державного 
водного кадастру і застосуванню його відомостей. 
на сьогодні процес формування принципів веден-
ня Двк не завершений та потребує ще додатко-
вих досліджень, а також нормативних закріплень 
шляхом прийняття єдиного нормативно-правового 
акту – наприклад, закону україни «Про кадастри 
природних ресурсів».
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Постановка проблеми. в еколого-правовій 
літературі в основі екологічної небезпеки 

будь-якої господарської діяльності розглядається 
присутність екологічного ризику, який може при-
звести до заподіяння екологічної шкоди [1, c. 29-
30], тобто до будь-якого погіршення стану навко-
лишнього природного середовища внаслідок по-
рушення правових екологічних вимог, та пов’язане 
з ним зменшення або знищення охоронюваних за-
коном екологічних майнових чи немайнових благ, 
включаючи довкілля, життя і здоров’я людини, 
майно фізичних і юридичних осіб. натомість, чин-
не екологічне законодавство та еколого-правова 
література не мають єдиного підходу щодо визна-
чення даного поняття як юридичної категорії.

Стан дослідження. Слід відзначити, що в 
еколого-правовій літературі дослідженнями пи-
тання екологічного ризику та його місця в еколого-
правових відносинах займалися в.і. андрейцев, 
М.о. Фролов, г.і. Балюк, Л.о. Бондар та інші. од-
нак у зв’язку зі стрімким розвитком законодавства 
про екологічний ризик такі підходи потребують 
відповідного перегляду.

тому, метою даної статті подальша теоретич-
на розробка сутності екологічного ризику та його 
місця в еколого-правових відносинах.

виклад основного матеріалу. визначення 
місця і ролі екологічного ризику в правовідноси-
нах екологічної безпеки неможливий без аналізу 
ключових понять, якими ми будемо оперувати в 
подальшому, а саме: «безпека», «небезпека», «ри-
зик», «екологічна безпека» та «екологічний ри-

зик». особливої уваги потребує й питання самих 
правовідносин екологічної безпеки з точки зору 
визначення їх місця в структурі предмета еколо-
гічного права.

Для цього звернімось до довідково-
енциклопедичній літератури, де «безпека» розгля-
дається як стан, коли кому-, чому-небудь ніщо не 
загрожує [2, с. 39]. «екологічна безпек»а є різно-
видом поняття безпека та розглядається в законо-
давстві україни як такий стан навколишнього при-
родного середовища, при якому забезпечується 
попередження погіршення екологічної обстановки 
та виникнення небезпеки для здоров’я людей (ст. 
50 закону україни від 25 червня 1991 року «Про 
охорону навколишнього природного середовища») 
[3], а також є складовою і передумовою національ-
ної та міжнаціональної безпеки [4].

в науці екологічного права склалися різні під-
ходи до розуміння поняття екологічної безпеки. 
так, у своїх роботах андрейцев в.і., гетьман а.П. 
розуміють екологічну безпеку як різновид або ж 
складову національної (державної) та трансна-
ціональної (глобальної) безпеки [1, с. 37; 5, с. 9]. 
Дубовик о.Л. визначає екологічну безпеку через 
її причинно-наслідкові характеристики, зокрема, 
в якості причин погіршення стану навколишньо-
го природного середовища визначає антропогенну 
діяльність, природні явища, протиправні дії, сти-
хійні лиха, техногенні катастрофи і забруднення 
навколишнього середовища [6, с. 232] тощо.

екологічна безпека характеризується й з огляду 
на зміст її виразу як:

ТЕОРЕТИКО-ПРАвОві  зАСАДИ  ЕКОЛОгіЧНОгО  РИзИКУ
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SUMMARY
The article analyzes the legal category of «environmental risk» in terms of determining its essence, legal signs and 

grading criteria; value of the legal category of «threat»; place in relations to ensure environmental safety, and concludes on 
the need to consolidate Ukraine legislation not only established the concept of «environmental risk», but the mechanisms 
determining its levels. Due to the ambiguous understanding of the term «environmental risk» in the Ukrainian legislation, 
proposed to consolidate the established concept of it and to disclose all existing mechanisms deduction levels.
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АНОТАЦіЯ
у статті аналізується юридична категорія «екологічний ризик» в частині визначення його сутності, юридичних 

ознак та критеріїв класифікації; співвідношення з юридичною категорією «загроза»; місця у відносинах щодо за-
безпечення екологічної безпеки, а також робиться висновок про необхідність закріплення у законодавстві україни 
не лише усталеного поняття «екологічний ризик», а й механізмів визначення його рівнів. у зв’язку з неоднозначним 
розумінням терміну «екологічний ризик» в українському законодавстві, запропоновано закріпити усталене його по-
няття, а також розкрити всі існуючі механізми вирахування його рівнів.

Ключові слова: екологічна безпека; екологічний ризик; екологічна загроза; критерії класифікації.
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- сукупність заходів, способів, що сприяють 
запобіганню погіршення екологічної обстановки, 
небезпечної для здоров’я і життя людини, навко-
лишнього середовища та режиму використання 
природних ресурсів у Боголюбова С.а. [7, с. 30].

- стан захищеності навколишнього природного 
середовища, територій, господарських та інших 
об’єктів, інтересів людини і громадянина, насе-
лення та держави від різноманітних загроз, які ви-
никають як наслідок негативних змін компонентів 
природного середовища в результаті антропоген-
ної діяльності, природних явищ і протиправних 
дій [8, с.53-54].

екологічна безпека визначається, зважаючи на 
її значення і цінність, у механізмі гарантування та 
захисту екологічну прав громадян як:

- кінцева мета та один з головних принципів 
природокористування та охорони навколишнього 
природного середовища, у відповідності з яким 
будь-яка екологічно значима діяльність, а також 
передбачувані у законодавстві та здійснювані на 
практиці природоохоронні заходи, повинні оціню-
ватись з позиції безпеки [9, с. 52; 10, с. 39].

- стан соціальної та правової захищеності, який 
здійснюється шляхом встановлення системи засо-
бів забезпечення, регулювання суспільних право-
відносин, визначення відповідного правового ре-
жиму та відповідальності [11, с. 43].

на нашу думку така значна кількість підходів 
до визначення екологічної безпеки породжує певні 
правові проблеми з визначенням права екологічної 
безпеки як складової частини екологічного права, 
а це, в свою чергу, не дозволяє виділити уніфікова-
не поняття «екологічна безпека». тому вважаємо, 
що найбільш вірний підхід до розкриття змісту по-
няття екологічна безпека полягає у його визначен-
ні, пов’язаному саме з певним станом довкілля. 
адже, екологічна безпека є метою та одночасно за-
вданням діяльності всіх заінтересованих суб’єктів, 
а сам процес її забезпечення чи діяльність в цій 
сфері ще не означає результат.

рівень екологічної безпеки визначається через 
ступінь забрудненості довкілля. в свою чергу, 
здійснення викидів і скидів забруднюючих речо-
вин у навколишнє природне середовище, вплив 
фізичних, біологічних факторів на нього вважа-
ється шкідливим та екологічно небезпечним. При-
сутність у господарській діяльності загрози запо-
діяння шкоди перетворює її на шкідливу або не-
безпечну.

отже, у спеціальній літературі екологічна без-
пека розглядається як антонім (протилежність) 
небезпеки, яка в свою чергу розглядається як про-
гнозована або неконтрольована загроза (природ-
на або техногенна) виникнення небажаних подій 
у певний момент часу і в межах даної території, 

здатне нанести збиток здоров’ю людей, матеріаль-
ні збитки, руйнувати довкілля [12, с. 284].

на оцінку поняття «екологічна безпека (небез-
пека)» значною мірою впливає поняття «еколо-
гічно небезпечна діяльність», щодо якої в україн-
ському законодавстві закріпився підхід через кате-
горію небезпечної речовини. так, закон україни 
від 18 січня 2001 року «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» [13] визначає небезпечну речовину як 
хімічну, токсичну, вибухову, окислювальну, горю-
чу речовину, біологічні агенти та речовини біоло-
гічного походження (біохімічні, мікробіологічні, 
біотехнологічні препарати, патогенні для людей і 
тварин мікроорганізми тощо), які становлять не-
безпеку для життя і здоров'я людей та довкілля, су-
купність властивостей речовин і/або особливостей 
їх стану, внаслідок яких за певних обставин може 
створитися загроза життю і здоров'ю людей, до-
вкіллю, матеріальним та культурним цінностям. 
При цьому вирішальну роль відіграє дотримання 
порогової маси небезпечної речовини. 

При визначенні доз порогових мас небезпеч-
них речовин важливу роль посідає «градація рів-
нів екологічного ризику викидів забруднювальних 
речовин, іонізуючого, радіаційного, фізичного та 
біологічного впливу на довкілля» [1, с. 29], які в 
екологічному законодавстві, з метою встановлен-
ня рівнів екологічної безпеки господарської ді-
яльності, розглядаються як: екологічні нормативи, 
що передбачають гранично допустимі викиди та 
скиди у навколишнє природне середовище забруд-
нюючих хімічних речовин; гранично допустимі 
рівні акустичного, електромагнітного, радіаційно-
го та іншого шкідливого фізичного, а також біо-
логічного впливу на нього (ст. 33 закону україни 
«Про охорону навколишнього природного серед-
овища»).

в науці екологічного права піддається крити-
ці законодавчий підхід до розуміння екологічно 
небезпечної діяльності, адже відповідно до ви-
значення небезпечної речовини, даного законом 
україни «Про об'єкти підвищеної небезпеки», не 
всі перераховані вище види шкідливих виливів 
утворюються в результаті поводження з небез-
печними речовинами, зокрема такі речовини не 
утворюють фізичні впливи, що фактично створює 
колізію норм ст. 33 закону україни «Про охорону 
навколишнього природного середовища» та ст. 1 
закону україни «Про об'єкти підвищеної небезпе-
ки» [14, с. 42-43]. 

таким чином, пропонується покласти в основу 
екологічно небезпечної діяльності не просто не-
безпечну речовину, а хімічні, фізичні, біологічні 
та інші впливи, що перевищують гранично допус-
тимі норми [15, с. 22].

Для характеристики небезпеки використовують 
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набір спеціалізованих термінів, з яких два вико-
ристовуються значно частіше решти – це «загро-
за» (hazard) і «ризик» (risk) [12, с. 285]. «загроза» 
розглядається як об’єктивна реальність, тоді як 
«ризик» у довідково-енциклопедичній літературі 
розглядається як усвідомлена можливість небез-
пеки [2, с. 1030].

в той час, коли небезпека є категорією якіс-
ною, ризик виступає як кількісна характеристика 
небезпеки. Під «ризиком» у його загальному зна-
ченні розуміють два таких кількісних показники, 
як величину збитку від тих чи інших подій, явищ 
або дій (наприклад, економічні збитки, кількість 
захворювань, травм, смертей тощо) та ймовірність 
виникнення цих подій, явищ або дій [12, с. 286].

узагальнивши існуючі в науці підходи до розу-
міння категорії ризику, Шмандій в.М. робить ви-
сновок, що ризик – це: 1) усвідомлена небезпека 
виникнення подій з визначеними у просторі і часі 
небажаними наслідками; 2) кількісна величина, 
що визначається як добуток імовірності негатив-
ної події на величину можливого збитку від неї; 3) 
векторна величина, що є кількісною мірою загро-
зи, яка включає такі кількісні показники як: вели-
чину збитку від небезпечного чинника, імовірність 
появи (частоту появи) даного небезпечного явища 
[12, с. 287].

екологічний ризик є різновидом більш широ-
кої категорії ризику. андрейцев в.і. зазначає, що 
екологічний ризик є істотною ознакою екологічної 
небезпеки або екологічно небезпечної діяльності, 
враховуючи, що він відбиває її об’єктивну сутність 
– вірогідність настання небезпеки [1, c. 42]. 

Джерелом екологічного ризику виступає діяль-
ність екологічного характеру, як правило, право-
мірна, оскільки в разі здійснення неправомірної 
діяльності вона підлягає припиненню без встанов-
лення ризику, в силу його презумпції, проте, така 
діяльність обов’язково пов’язана з використанням 
певного об’єкту екологічного ризику – фактору 
шкідливого хімічного, фізичного і біологічного 
впливу, матеріально-технічних об’єктів, що мо-
жуть утворювати або утворюють шкідливий вплив 
на довкілля та життя і здоров’я людей [15, с. 26].

Під екологічно небезпечною діяльністю в дано-
му випадку слід розуміти будь-який вид господар-
ської діяльності, під час здійснення якого присут-
ній підвищений екологічний ризик, що зумовлює 
шкідливий вплив на навколишнє природне серед-
овище, а також на життя і здоров’я людей небез-
печних речовин, споруд, технічних, технологічних 
засобів і агрегатів, через їх негативні хімічні, фі-
зичні ї біологічні фактори впливу [15, с. 27].

екологічний ризик характеризується наступ-
ними ознаками, що дозволяє виділити його як 
окремий різновид категорії ризику: 1) екологічний 

ризик є найбільш загальною ознакою екологічної 
безпеки, безперервно існуючою, притаманною 
усім без винятку проявам небезпеки у різноманіт-
них її формах; 2) екологічний ризик є найбільш 
суттєвою ознакою екологічної безпеки; 3) еколо-
гічний ризик є специфічною ознакою екологічної 
безпеки, як відрізняє це явище від тотожних (на-
приклад, від технічних, технологічних ризиків 
тощо); 4) прояв екологічного ризику формує такий 
зміст категорії екологічної безпеки, який показує 
відношення екологічної безпеки до усіх інших ка-
тегорій у правовій системі і не може бути описа-
ний іншими правовими поняттями; 5) екологічний 
ризик характеризує всезагальність та універсаль-
ність екологічної безпеки [16, с. 21-23].

Фролов М. о. у своєму дисертаційному дослі-
дженні погоджується з андрейцевим в.і. щодо 
наявності таких юридичних ознак екологічного 
ризику:

визначена чинним законодавством обставина - 
виникнення правовідносин щодо здійснення еко-
логічно небезпечної діяльності та встановлення 
особливого правового режиму упередження еко-
логічної небезпеки;

елемент юридичного складу як умова виник-- 
нення регулятивних правовідносин щодо забезпе-
чення екологічної безпеки;

невід’ємна ознака екологічної небезпеки, - 
що виявляється у виникненні потенційної загро-
зи життю та здоров’ю людини через небезпечний 
стан довкілля;

показник рівня екологічної безпеки та його - 
класифікації і ранжування з метою відповідної ре-
гуляції поведінки відповідальних суб’єктів щодо 
забезпечення безпечного функціонування природ-
них і техногенних систем;

чинник, який обумовлює формування дер-- 
жавної системи екологічної безпеки як складової 
національної та глобальної екологічної безпеки;

мотивація позитивно спрямованої екологічно - 
безпечної діяльності та гарантія неухильного ви-
конання вимог забезпечення екологічної безпеки;

підстава абсолютної (суворої) відповідаль-- 
ності за заподіяну екологічну шкоду, суб’єктивна 
ознака складу екологічних правопорушень;

кваліфікуюча ознака юридичної відповідаль-- 
ності за порушення вимог, норм і нормативів еко-
логічної безпеки і юридичний критерій для поси-
лення покарання за адміністративні екологічні пра-
вопорушення та екологічні злочини [16, с. 47-48].

отже, на підставі викладеного, підтримуємо 
наукову позицію щодо визначення «екологічного 
ризику» як встановленої нормами екологічного 
законодавства обставини, з якою пов’язуються ви-
никнення, зміна, припинення правовідносин щодо 
здійснення діяльності з екологічно небезпечними 
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об’єктами, що визначає формування і реалізацію 
спеціальної правосуб’єктності фізичних, юридич-
них осіб та держави стосовно виявлення і попе-
редження та усунення природних і техногенних 
загроз для довкілля, життя і здоров’я населення та 
особливий режим відповідальності за невиконан-
ня чи неналежне виконання вимог щодо забезпе-
чення екологічної безпеки, включаючи й випадко-
ве (імовірне) настання небезпеки [1, с. 57].

ризик присутній в усіх сферах людської життє-
діяльності, він може проявлятися у різних формах 
і на різних рівнях. аксіома про потенційну небез-
печність життєдіяльності людини стверджує, що 
будь-яка діяльність потенційно небезпечна, і отже 
досягнути такого рівня розвитку науки і техніки, 
за якого ризик був би повністю відсутній, немож-
ливо.

існує чимало джерел походження ризиків, їх 
реалізація може спричинити різноманітні наслід-
ки. тому вважається доцільним класифікувати еко-
логічні ризики за певними критеріями.

Для цього ми беремо до уваги, що класифікація 
– це система розподілу предметів, явищ або по-
нять на класи, групи тощо за спільними ознаками, 
властивостями [2, с. 540].

отже, основним критерієм класифікації еко-
логічного ризику ми обираємо таку ознаку як ви-
значення його на суб’єктивному та об’єктивному 
рівні, або ж його розуміння як суб’єктивної чи 
об’єктивної категорії. так, об’єктивно існуючий 
екологічний ризик виступає чинником формуван-
ня державної системи екологічної безпеки, під-
ставою покладання обов’язків на визначене коло 
суб’єктів екологічно небезпечної діяльності тощо. 
Суб’єктивно усвідомлений ризик може виступати 
як мотивація позитивно спрямованої екологічно 
безпечної діяльності, системою та способом дій 
щодо прийняття відповідальності, кваліфікуючою 
ознакою юридичної відповідальності [1, с. 30].

такий поділ має непересічне значення для розу-
міння джерел походження екологічного ризику та 
визначення його носіїв.

Поділ екологічного ризику за джерелом еколо-
гічної небезпеки можливий такий:

1) антропогенний – це ризик від матеріально 
перетворюючої діяльності, який пов’язаний з так 
званим «людським фактором». це може бути сві-
дома чи випадкова помилка персоналу, операторів, 
працівників, які обслуговують підприємства – 
об’єкти підвищеної екологічної небезпеки, викли-
кана чи то професійними вадами (недостатність 
освіти, помилки при профвідборі), чи то випад-
ковим казусом; або ж цілеспрямована активна де-
віантна поведінка особи – екологічний тероризм, 
екологічний шантаж, махінації з небезпечними 
відходами тощо;

2) техногенний ризик, який прямим чином 
пов’язаний з антропогенним, оскільки техніка 
створюється за волі та усвідомлення особи, і 
особа має передбачати можливі екологічно не-
безпечні наслідки. катастрофічні наслідки мо-
жуть відбутися і без прямого втручання людини. 
(проектна помилка, помилка при експлуатації, 
знос техніки тощо). тому справедливо говорити 
про техногенно-антропогений ризик;

3) природно-стихійний ризик – це ризик від 
негативних проявів природних сил (повінь, зсу-
ви, землетруси). особливу небезпеку може скла-
дати поєднання техногенно-антропогених ризи-
ків із природними (будівництво атомних станцій 
в сейсмічно активних регіонах) [16, с. 52-53].

такий поділ екологічного ризику дозволяє 
диференційовано підходити до визначення його 
місця в системі правовідносин екологічної без-
пеки. зокрема, щодо визначення їх суб’єктно-
об’єктного складу. так, відповідальність за про-
яви стихійного лиха приймає на себе держава. 
Прояви ж екологічного ризику у техногенному 
середовищі є підставами відповідальності во-
лодільців джерел екологічного ризику. також є 
можливою субсидіарна відповідальність держа-
ви та суб’єкта господарювання, наприклад, ци-
вільна відповідальність на ядерну шкоду.

Пропонуємо прокласифікувати екологічні ри-
зики й за ступенем системності техногенних ри-
зиків: [16, с. 53-54].

1) несистемні (унікальні) – це такі ризики, 
ступінь негативного впливу яких може бути зни-
жена за допомогою відповідних заходів екологіч-
ної безпеки, тобто ризики, які не притаманні від-
повідній технологічній системі і їх ступінь може 
бути зведений до мінімуму;

2) системні ризики, ступінь яких не може бути 
знижена, а їх наявність обумовлена існуванням 
самої системи попередження виникнення не-
безпеки. такі ризики можливо передбачити та 
оцінити, однак знизити їх ступінь неможливо, 
оскільки вони є обов’язковим атрибутом відпо-
відного виду екологічно небезпечної діяльності. 
Саме на цих засадах побудована система плати 
за забруднення навколишнього природного се-
редовища, тобто за гранично допустимі викиди 
та скиди забруднюючих речовин у навколишнє 
середовище.

в літературі зустрічається й такий поділ еко-
логічного ризику як визначення «добровільно-
го» та «вимушеного» ризику. так, добровільний 
ризик свідомо приймається особами, люди усві-
домлюють його наявність і згодні на прояв його 
дії [17, с. 76]. теорія «добровільного ризику» 
(анг. - voluntary taking of risk) означає можливість 
правильно визначати суб’єкта еколого-правової 
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відповідальності, а також до певної міри знят-
тя відповідальності з держави у випадку добро-
вільного прагнення суб’єктів взяти екологічний 
ризик на себе. Проте можна говорити про те, що 
добровільний ризик одночасно є вимушеним ри-
зиком, який хоч і передбачає виникнення заподі-
яння відповідної шкоди, однак відмова від нього 
може призвести до більш непередбачуваних сус-
пільних втрат чи збитків. 

в літературі зустрічається й такий поділ еко-
логічного ризику як «індивідуальний» та «групо-
вий» (колективний) ризик. так, за кількісну міру 
індивідуального ризику приймається середня 
вірогідність захворювання чи смерті людини за 
одиницю часу, а груповий (колективний) є сумою 
індивідуальних ризиків [18, с. 201]. у значенні 
цих двох видів ризику вживається й поняття фо-
нового ризику, який є прийнятним ризиком, тоб-
то таким, з яким змушене миритись людство.

зустрічається в літературі й класифікація еко-
логічного ризику за характером можливої шкоди 
[19, с. 251]:

1) ризики заподіяння матеріальної шкоди:
- ризики заподіяння матеріальної шкоди 

суб’єктам ризикованої діяльності;
- ризики заподіяння матеріальної шкоди май-

ну третіх осіб;
2) ризики заподіяння біологічної шкоди:
- соматичної шкоди (прояв якої відбудеться 

протягом життя людини)
- генетичної шкоди (прояв якої відбудеться 

протягом життя наступних поколінь).
Можлива класифікація екологічного ризику й 

за просторовим принципом [16, с. 57]:
- ризик глобальної екологічної катастрофи;
- ризик національного екологічного лиха;
- ризик регіональних екологічних наслідків;
- прояв ризику на локальному рівні. 
При цьому важливо розмежовувати ризик як 

понятійну одиницю у системі охорони праці та 
техніки безпеки, як крапкові прояви ризику із не-
гативними наслідками для життя та здоров’я пра-
цівників підприємства та екосистеми виробничо-
промислової зони підприємства від екологічного 
ризику, який відрізняється за суб’єктним скла-
дом.

Просторовий критерій розмежування еколо-
гічного ризику у поєднанні з такою ознакою як 
суб’єкт, якому заподіюється шкода, можуть да-
вати підстави для поділу екологічного ризику на 
внутрішній та зовнішній. так, для підприємств 
вірогідність заподіяння шкоди ініційована ава-
ріями на інших підприємствах («ефект доміно» 
або ланцюгової реакції) буде відноситись до ка-
тегорії зовнішніх ризиків, і, відповідно, ризики 
настання негативних наслідків детерміновані 

особливостями власного технологічного проце-
су та використання небезпечних речовин будуть 
вважатись внутрішніми.

класифікація екологічного ризику можлива й 
за часовими характеристиками: [16, с. 59].

ризик із віддаленими у часі негативними на-- 
слідками (наприклад, вплив селітебного повітря 
на захворювання дихальних шляхів);

ризик із миттєвими негативними наслідка-- 
ми (вплив землетрусу, паводку, велика аварія).

До часової класифікації екологічних ризиків 
долучається й розмежування екологічних ризи-
ків за ознакою реалізації їх небезпечної потен-
ції, яка являє собою поділ ризиків на реалізовані, 
тобто ті, які являють собою екологічно несприят-
ливу подію, що вже відбулася, і як наслідок тягне 
за собою негативні наслідки для навколишнього 
природного середовища та життя і здоров’я гро-
мадян, та нереалізовані ризики, тобто екологічні 
ризики, що не відбулися попри очікування [16, 
с. 59]. 

Проте з даною класифікацією важко погоди-
тися, оскільки ризик – це імовірність настання 
небезпеки, тому не можна вважати подію, яка 
вже відбулася, ризиком. ризик пов’язаний із за-
грозою певної негативної події та існує до мо-
менту її настання. в понятті «реалізований ри-
зик» має місце логічна помилка, тому вважаємо 
його використання недоречним.

значення просторової та часової класифікації 
екологічних ризиків має на меті орієнтацію дер-
жави на створення найбільш ефективної систе-
ми реагування та запобігання аварій і катастроф. 
найбільшої уваги потребують ризики з масштаб-
ними просторовими та гострими миттєвими на-
слідками для життя та здоров’я і навколишнього 
природного середовища як найбільш разючі та 
небезпечні.

на нашу думку, можлива класифікація й за 
передумовами формування системи екологічної 
безпеки: ризики ядерно-радіаційної небезпеки, 
хімічної небезпеки, фізичної небезпеки, токсич-
ної небезпеки, санітарно-епідеміологічної небез-
пеки, технічної небезпеки, харчової небезпеки, 
біологічної небезпеки, стихійно-природної не-
безпеки [20, с. 88].

водночас, такий поділ є досить умовний і не-
вичерпний. Практичне значення такого поділу 
полягає у тому, що показує, яке законодавство 
потрібно застосовувати у правозастосовній прак-
тиці щодо їх попередження.

Можливі й такі види класифікації екологічно-
го ризику, як:

- за ступенем можливих негативних наслідків: 
1) припустимий, прийнятний екологічний ризик; 
2) неприпустимий екологічний ризик; 
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- за можливістю прогнозування: прогнозовані 
та не прогнозовані;

- за носіями небезпечних речовин, покладеної 
в основу так званої таксономії, зокрема як: 

ризик властивостей речовини (деякі групи - 
речовин, наприклад, нуклеїнові навіть у стані 
приданого спокою становлять підвищений ризик 
для життя і здоров’я людини);

ризик діяльності (досить умовне виділення, - 
необхідність якого викликана потребою відбити 
таке положення у законодавстві україни. так, 
тваринництво визнане екологічно небезпечною 
діяльністю. Хоча матеріальний субстрат небез-
печності полягає саме у поводженні суб’єктів із 
екологічно небезпечними речовинами, в даному 
випадку, з речовинами життєдіяльності тварин);

ризи властивостей концентрації (такі міне-- 
ральні речовини як солі натрію, кальцію, магнію, 
хлору та мікроелементи цинку, бору, кремнію, 
міді у невеликих дозах є не тільки нешкідли-
вими, а навіть конче необхідними нормальному 
функціонуванню організму людини, але при над-
мірному накопиченні їх концентрацій становлять 
ризик для здоров’я та життя людини);

ризик властивостей сполуки (певні речови-- 
ни самі по собі не становлять екологічного ризи-
ку, а лише у сполуці з іншими);

ризик технології, агрегату, механізму;- 
проектний ризик, інноваційний екологічний - 

ризик, «ноу-хау» ризик [16, с. 60-63]..
в еколого-правовій літературі при класифіка-

ції екологічних ризиків також вживається термін 
«ранжування». у довідковій літературі термін 
ранжування (або ранжирування) розуміється як 
послідовне розміщення чогось. натомість Фро-
лов М.о. надає таку дефініцію «ранжування 
екологічних ризиків» – це процес їх визначення 
за ступенем значущості, важкості можливих на-
слідків від прийнятного до неприйнятного та ка-
тастрофічного, із відповідним відбиттям у про-
сторі, часі та по колу осіб. [16, c. 64].

висновки. така багатоаспектність наукових 
та законодавчих підходів до визначення понят-
тя, юридичних ознак та видів екологічного ри-
зику дає підстави стверджувати про формування 
в межах екологічного права (права екологічної 
безпеки) комплексного інституту, який нажаль, 
в більшій мірі, існує допоки лише в науці, в той 
час, як в законодавстві україни закріплюються 
лише поодинокі значення цієї категорії. на нашу 
думку, у чинному законодавстві україни необхід-
но не лише закріпити усталене поняття екологіч-
ного ризику, але й встановити єдиний механізм 
вирахування його рівнів.
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вступ. в умовах політичної та соціальної 
кризи, що  має місце в україні на даному 

етапі державотворення, актуальним та життєво 
необхідним є пошук нових, дієвих форм органі-
зації суспільних та державних інституцій. у числі 
найбільш болючих і складних напрямів майбутніх 
перетворень є пошук і утвердження в україні опти-
мальної моделі територіального устрою. Дійсно, 
дана проблема уже майже тридцять років обгово-
рюється представниками різних наукових шкіл та 
напрямів пізнання, політичними та громадськими 
діячами. громадськість потребує відповіді на пи-
тання про те, яка форма територіального устрою 
необхідна україні, а саме головне - який вибір до-
зволить створити надійну політико-правову базу 
для розвитку нашої держави.            

  Проблематика територіального устрою ви-
явилася чи не найскладнішою для вирішення у 
конституційній практиці за всі роки незалежності 
української держави. Підтвердженням цього може 
слугувати складність вибору між унітаризмом та 
федералізмом у перші роки незалежності україни, 
утвердження владних інституцій у криму тощо. 
закріплення в конституції україни 1996 р. осно-
вних принципів територіального устрою, лише 
визначило основні територіальні орієнтири нашої 
держави та посилило актуальність конституційно-
правових досліджень за даним напрямом. 

Складність пошуку оптимальної територіаль-
ної організації української держави зумовило по-
требу дослідження практики унормування (кон-

ституювання) принципів  територіального устрою 
у зарубіжних країнах з метою врахування їхнього 
позитивного (а подекуди й негативного) досвіду 
у національному законодавстві. зважаючи на єв-
ропейський вибір нашої держави, найбільш пер-
спективними з точки зору нашого дослідження є 
досвід країн Європейського Союзу.

Дослідженню зарубіжного досвіду унормуван-
ня принципів територіального устрою присвячені 
праці М. Баглая, т. Безверхнюка, о. Борислав-
ської, т. васильевої, в. Маклакова, Б. Страшуна, 
а. Федорука, в. Шаповала та ін.

мета статті. Метою даної статті є визначен-
ня певних рекомендацій для вдосконалення на-
ціонального законодавства на основі проведення 
порівняльного аналізу українського та іноземного 
законодавства та узагальнення зарубіжного досві-
ду щодо конституювання принципів територіаль-
ного устрою.

результати дослідження. цілком логічним ви-
дається, що в основу дослідження зарубіжного 
досвіду з тематики, що нас цікавить, має бути по-
кладена система конституційних принципів тери-
торіального устрою україни. До основних кон-
ституційних принципів територіального устрою 
україни конституція україни відносить єдність 
та цілісність державної території, поєднання цен-
тралізації і децентралізації у здійсненні державної 
влади, збалансованість і соціально-економічний 
розвиток регіонів, з урахуванням їх історичних, 
економічних, екологічних, географічних і демо-

євРОПЕЙСЬКИЙ  ДОСвіД  КОНСТИТУЮвАННЯ  ПРИНЦИПів 
ТЕРИТОРіАЛЬНОгО  УСТРОЮ
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SUMMARY
The experience of the European countries as for the institutionalization of principles of the territorial organization on 

the example of Poland, Italy and Spain is considered in the article. The comparative analysis of the Ukrainian and foreign 
legislation on the defined scientific issue is implemented; this allows to outline certain recommendations for improving the 
national legislation. The emphasis is made on consolidating of decentralization events in the constitutions of the European 
countries.
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АНОТАЦіЯ
у статті розглядається досвід європейських держав щодо конституювання принципів територіального устрою 

на прикладі Польщі, італії та іспанії. здійснюється порівняльний аналіз українського та іноземного законодавства з 
окресленого питання, що дає змогу визначення певних рекомендацій для вдосконалення національного законодав-
ства. акцент робиться на закріпленні децентралізаційних явищ у конституціях европейських держав.
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графічних особливостей, етнічних та культурних 
традицій (ст.132) [6].

крім закріплених у ст.132 конституції украї-
ни, до конституційно-правових принципів тери-
торіального устрою україни відносяться прин-
цип унітаризму (ст.2); принцип недоторканності 
території україни (ст.2); принцип гарантованості 
територіальної цілісності та державного сувере-
нітету україни (ст.17); принцип зміни території 
україни всеукраїнським референдумом (ст.73); 
принцип законодавчого визначення територіаль-
ного устрою україни (ст.92); принцип гарантуван-
ня місцевого самоврядування в україні (ст.7).  

на нашу думку, найбільш перспективними з 
точки зору нашого дослідження є досвід держав, 
які досягли позитивних результатів у сфері тери-
торіального реформування, а саме Польща, італія 
та іспанія. Серед європейських країн найбільш 
подібною до україни за територіальними та демо-
графічними ознаками є республіка Польща.

Польща. засада єдності та цілісності держав-
ної території, по суті, закріплена у ст.3 конститу-
ції республіки Польща. Дана стаття передбачає, 
що республіка Польща є неподільною державою 
[16]. такий підхід дозволяє зробити висновок, що 
й територія Польщі, як територіальна складова 
держави є неподільною, а отже цілісною та єди-
ною. Польща є державою однорідною, в якій ні 
історичні погляди, ні етнічні, ні географічні не об-
ґрунтовують впровадження устрою, фундаментом 
якого є глибоке розрізнення, з точки зору вищев-
казаних критеріїв, окремих частин території дер-
жави [10, с. 4].

Польща є простою унітарною державою, у 
якій немає автономних утворень. одиниці тери-
торіального самоврядування, навіть ті, що сфор-
мовані на найвищому рівні територіального поді-
лу, тобто воєводства, не мають жодних атрибутів, 
характерних для федеративної держави або дер-
жави, в якій виступають автономні райони, як, 
на приклад, власні конституції, законодавство, 
парламент, судова система та ін. Прийняті парла-
ментом закони передбачають цілий ряд гарантій 
унітарного характеру польської держави. 

збалансованість та соціально-економічний 
розвиток регіонів у республіці Польща досягаєть-
ся через імплементацію європейських стандар-
тів регіонального розвитку. При цьому найбільш 
важливим для регіональної політики ЄС є рівень 
nUTS 2, оскільки саме на цьому рівні відбуваєть-
ся розробка програм регіонального розвитку та 
освоєння коштів структурних фондів. тобто, слабо 
розвинені території (у тому числі й ті, соціально-
економічний розвиток яких залежить від стану 

однієї чи декількох галузей економіки, що занепа-
дають), а також малозаселені регіони отримують 
гарантовану фінансову підтримку ЄС у сфері ре-
гіонального розвитку з метою ліквідації диспро-
порційності, вирівнювання основних соціально-
економічних показників у межах ЄС [11].

урахування історичних, економічних, екологіч-
них, географічних і демографічних особливостей, 
етнічних та культурних традицій регіонів частко-
во закріплене у ч.2. ст. 15 конституції рП: «осно-
вний територіальний поділ держави, який врахо-
вує, соціальні господарські або культурні зв’язки 
і забезпечує територіальним одиницям здатність 
виконувати публічні завдання, визначається зако-
ном». врахування екологічних особливостей регі-
онів, зокрема має місце при визначенні власних 
завдань так званими «рекреаційними гмінами». 
у ч.2. ст. 15 конституції рП відповідно знаходить 
своє вираження й принцип законодавчого визна-
чення територіального устрою.

Принцип недоторканності території республі-
ки Польща знайшов своє вираження у ст. 5 кон-
ституції республіки Польща: «республіка Польща 
охороняє незалежність та недоторканість своєї 
території, забезпечує права та свободи людини 
та громадянина, а також безпеку громадян, охо-
роняє народну спадщину, керуючись принципом 
рівномірного розвитку». у даному випадку мова 
йде про рівномірний розвиток не регіонів, а саме 
«народної спадщини»  етнічних груп. забезпечу-
ється принцип недоторканності території через 
обов’язок польського громадянина захищати ві-
тчизну (ст.85 конституції рП), повноваження Сей-
му оголошувати війну у разі нападу на територію 
рП (ст. 116 конституції рП), повноваження ради 
міністрів забезпечувати зовнішню та внутрішню 
безпеку держави (ст. 145 п.7,8 конституції респу-
бліки Польща). Даний принцип органічно поєдну-
ється із принципом гарантованості територіальної 
цілісності та державного суверенітету рП, оскіль-
ки ст. 126 конституції рП  передбачає обов’язок 
президента забезпечувати суверенітет і безпеку 
держави, а також недоторканість і неподільність 
її території.

Принцип зміни території загальнодержавним 
референдумом у законодавстві республіки Поль-
ща чітко не встановлюється, але ст. 125 конститу-
ції та закон про референдум від 14 березня 2003 
р. [17] говорить, що у справах, які мають особливе 
значення для держави, може проводитися загаль-
нодержавний референдум. виходячи із того, що 
питання зміни території держави апріорі є важли-
вим для населення держави, то можна припусти-
ти, що і дане питання може вирішуватися шляхом 
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загальнодержавного референдуму. звертає на себе 
увагу і той факт, що проведення загальнодержав-
ного референдуму з питань що мають особливо 
важливе значення має не імперативний, а саме 
факультативний характер.

Стаття 15 конституції республіки Польщі пе-
редбачає, що територіальний устрій республіки 
Польща забезпечує децентралізацію публічної 
влади. на думку М.і. Марчука, для політико-
територіальної організації рП суттєве значення 
мають три види територіального поділу: базовий 
(загальний), допоміжний і спеціальний [9, с.14]. 
загальний територіальний поділ одночасно висту-
пає поділом для загальної урядової адміністрації, 
що представленої воєводами (реалізація принципу 
поєднання децентралізації та централізації у здій-
сненні державної влади). одиниці базового поді-
лу є головними елементами просторової струк-
тури держави. Саме в них діють основні органи 
публічної влади. Допоміжні одиниці створюються 
з метою надання допомоги органам, які діють в 
одиницях базового поділу. Допоміжний поділ і до-
поміжні одиниці після реформи 1998 р. присутні 
тільки на рівні гміни. наявність трьох видів тери-
торіального поділу лише підкреслює децентралі-
зований характер організації території рП. 

Польський науковець Х. іздебський, аналізую-
чи статті 15, 16 конституції республіки Польщі, 
зауважував, що базовий територіальний поділ 
здійснено саме в цілях територіального самовря-
дування, а тому воно є підставою децентралізації 
державної влади [15, с.19].

Принцип гарантування місцевого самовряду-
вання є однією із ключових засад територіальної 
організації публічної влади у республіці Польща. 
Місцевому самоврядуванню присвячений роз-
діл Vіі конституції рП «територіальне самовря-
дування» (ст.163-172), у якому закріплені лише 
конституційні основи місцевого самоврядуван-
ня. неможливість більш детального регулювання 
місцевого самоврядування обумовлено жорстким  
характером конституції рП. 

водночас, враховуючи жорсткий характер 
конституції україни (складний порядок внесення 
до неї змін), при реформуванні місцевого само-
врядування доцільно відмовитись від занадто де-
тального конституційного регулювання, оскільки 
це позбавить нормативно-правове регулювання 
місцевого самоврядування потрібної гнучкості та 
не дозволить швидко його адаптувати відповідно 
до соціально-економічних викликів сучасності. у 
конституції україни повинні міститись конститу-
ційні основи місцевого самоврядування, має бути 
визначена його система і застереження про де-

тальне його регулювання законами. таким чином, 
з одного боку, буде забезпечено конституційне га-
рантування місцевого самоврядування, з іншого – 
забезпечено широке поле для маневру щодо його 
розвитку та вдосконалення [3, с.45].

Після прийняття національними зборами рес-
публіки Польща конституції 2 квітня 1997 року 
та її затвердження народом 25 травня 1997 року у 
Польщі було створено правові основи для розви-
тку місцевого самоврядування. на підставі онов-
леного законодавства у Польщі було проведено 
адміністративно-територіальну реформу. новий 
територіальний поділ Польської республіки був 
встановлений 24 липня 1998 р.. з 1 січня 1999 р. 
введено триланковий територіальний поділ, згід-
но з яким Польща ділиться на 16 воєводств, 308 
сільських повітів, 65 міських повітів і 2489 гмін. у 
всіх одиницях територіального поділу функціону-
ють представницькі органи самоврядування, ради, 
обрані на загальних виборах на чотири роки [4]. 

звертає на себе увагу той факт, що законодав-
ство Польщі чітко розмежовує урядові адміністра-
ції у воєводстві які безпосередньо пов’язані з ді-
яльністю воєводи, та органи урядової адміністра-
ції у воєводстві, до яких воєвода не має жодного 
відношення (наприклад, податкова адміністрація). 
таким чином, на рівні воєводства реалізується 
дуалістична модель управління: маршалок воє-
водства, який представляє виконавчий орган регі-
онального самоврядування, і воєвода, який пред-
ставляє урядову адміністрацію.

наведена вище дуалістична модель управління 
на рівні регіону може бути реалізована і в україні 
при розмежуванні повноважень органів централь-
ної влади на місцях і органів місцевого самовря-
дування. При цьому розмежуванні повноважень 
контроль над ресурсами регіону та право само-
стійно розпоряджатися ними має належати до 
компетенції органів місцевого самоврядування, а 
органи центральної влади в регіоні  повинні бути 
наділені повноваженнями оскаржити чи заблоку-
вати прийняте органами місцевого самоврядуван-
ня рішення в разі його невідповідності діючому 
законодавству. 

італія. конституція італійської республіки ви-
значає італію як єдину і неподільну державу (ст.5) 
[13]. Дане положення відповідає принципу єднос-
ті та цілісності державної території. навіть при 
наявності острівних територій (тобто географічно 
відмежованих територій) італія визнає себе єди-
ною і цілісною державою. Положень, закріплюю-
чих принципи недоторканості території та гаран-
тованості територіальної цілісності конституція 
італійської республіки не містить.
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італійська республіка є унітарною державою, 
але, слід відмітити, що принцип унітаризму не 
отримав свого конституційного закріплення. від-
повідно до ст.5 конституції ір італійська респу-
бліка визнає місцеві автономії та сприяє їх розви-
тку; здійснює саму широку адміністративну де-
централізацію у залежних від держави службах, 
приводить принципи та методи свого законодав-
ства у відповідність з вимогами автономії та де-
централізації.

Принцип збалансованості і соціально-
економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх 
історичних, економічних, екологічних, географіч-
них і демографічних особливостей, етнічних та 
культурних традицій не має аналогу у конституції 
італії. він компенсується положенням про те, що 
італійська республіка сприяє розвитку місцевих 
автономій (ст. 5 конституції ір).

Принцип зміни території держави референду-
мом має наступне правове регулювання. у зв’язку 
з тим, що система територіального устрою італії 
закріплена у конституції зміна території італії 
обумовлена складним порядком внесення змін у 
конституцію (жорсткий характер конституції іта-
лії). у випадку не дійсного другого голосування 
парламенту конституційний закон виноситься на 
народний референдум.

італія є прикладом унітарної держави, яка уві-
брала в собі багато федеративних рис. у цій країні 
існують 20 автономних утворень, 15 – адміністра-
тивні автономії, які мають звичайний правовий 
статус, а 5 – політичні автономії, які мають спе-
ціальний статус, тобто мають самі широкі повно-
важення (ст. 116 конституції ір). останні автоно-
мії наділені правом створення представницьких 
органів із законодавчими функціями місцевого 
значення. виконавча влада належить обласним 
радам (джунтам). Політична автономія володіє 
фінансовою самостійністю, тобто існує своя по-
даткова система і бюджет. [1, с.255].

територіальній організації італії присвячена 
глава V конституції ір «області, провінції та ко-
муни». області утворюються як автономні утво-
рення з власними повноваженнями та функціями, 
відповідно до принципів, встановлених у консти-
туції (ст.115 конституції ір). Ст.117 кір дає пере-
лік питань (який може розширятися конституцій-
ними законами областей), з приводу яких область 
може видавати законодавчі норми, у межах осно-
вних принципів встановлених законами держави. 
Примітно, що в італії конституційні закони мають 
рівну з конституцією силу, отже юридична кон-
ституція країни складається з власне конституції 
1947 р. та конституційних законів [7, с.267]. Про-

вінції і комуни є автономними одиницями у меж-
ах принципів, встановлених загальними законами 
республіки, які визначають їх функції (ст.128 кон-
ституції ір).

в основу розмежування компетенції між кому-
нами, провінціями, столичними містами, областя-
ми та державою покладено принципи «субсиді-
арності, диференціації і пропорційності» (ч. 1 ст. 
118). так, до відання комун належить виконання 
всіх адміністративних функцій, за винятком тих, 
які для забезпечення їх однакового виконання 
надані провінціям, столичним містам, областям 
та державі (ч. 1 ст. 118). крім того, у конституції 
міститься конституційна гарантія підтримки ви-
раженню ініціативи громадянами: «держава, об-
ласті, столичні міста, провінції та комуни сприя-
ють самостійній ініціативі громадян і їх об’єднань 
– щодо їх діяльності в суспільних інтересах на за-
садах принципу субсидіарності» (ч. 4 ст. 118) [3, 
с.26].

Проаналізувавши положення конституції іта-
лійської республіки, доходимо висновку, що для 
організації самоврядування у цій державі застосо-
вано модель автономії, оскільки всі територіальні 
одиниці визнаються автономними утвореннями з 
власним статусом. водночас існує адміністратив-
на децентралізація, що є якісною характеристи-
кою системи державної влади. Про це свідчить на-
ведене вище конституційне положення – «повною 
мірою здійснює адміністративну децентралізацію 
в залежних від держави службах» (ст.5) [3, с.26].

таким чином, принцип гарантування місцевого 
самоврядування має високий ступінь гарантова-
ності у конституції італії, так як конституція іта-
лійської республіки містить деталізований підхід 
до регулювання питань функціонування місцевої 
публічної влади, що є свідченням ставлення до 
місцевого самоврядування як до фундаменталь-
ної засади конституційного ладу та важливого 
конституційно-правового інституту.

цікавим фактом є те, що деякі конституційні 
інститути італії тривалий час після вступу консти-
туції 1947 р. у силу залишались мертвою буквою, 
і тільки через півстоліття італійська конституція 
стала реально діючим актом. у подальшому на-
зріла необхідність конституційного реформуван-
ня. Щодо форми територіальної організації італії 
велись спори у таких напрямках: за федералізм з 
відокремленням найбільш розвинених промисло-
вих регіонів, за введення іспанської моделі авто-
номії, за посилення адміністративної децентралі-
зації [7, с.267-269].

Питання територіального устрою італії також 
регулюються законом про устрій місцевої авто-
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номії 1990 р. (не поширюється на області зі спе-
ціальним статусом) та законом про компетенцію 
комун та провінцій 1934 р. Слід відмітити, що 
законом 1990 р. були введені деякі критерії (чи-
сельність мешканців) для утворення провінції 
або комуни, це стало необхідним для оптимізації 
розмірів та чисельності територіальних одиниць. 
також даний закон дещо розширив повноважен-
ня провінцій і комун, надав їм право розробляти 
та змінювати власні статути. недоліком закону 
1990р. є те, що він не скасував фінансової залеж-
ності провінцій і комун [8, с.329-337].

таким чином, досвід італії може бути ко-
рисним для україни з приводу впровадження у 
конституційно-правову практику моделі автономії 
на всіх рівнях територіальних утворень, яка б до-
зволила відродити місцеве самоврядування шля-
хом проведення широкої децентралізації. 

іспанія. Принцип єдності та цілісності дер-
жавної території по суті закріплений у ст. 2 кон-
ституції іспанії, яка проголошує, що конституція 
заснована на непорушній єдності іспанської на-
ції, загальній і неподільній вітчизні всіх іспанців 
[14]. отже, конституція наголошує на єдності іс-
панської нації задля консолідації поліетнічного 
населення країни, та визнає неподільність терито-
рії, у склад якої входять географічно відмежовані 
острівні території. також у даній статті втілюєть-
ся принцип децентралізації: «конституція визнає 
і гарантує право на автономію для національнос-
тей і регіонів, які входять у склад іспанії на прин-
ципах солідарності між ними». на думку Баглая 
М.в. даним положенням закріплюється найваж-
ливіший принцип – принцип автономії для націо-
нальностей і регіонів [8, с.581].

Принцип децентралізації у здійсненні держав-
ної влади визначається у ст.103: «інститути дер-
жавного управління у своїй діяльності керуються 
принципами ефективності, ієрархії, децентраліза-
ції, розукрупнення і координації».

Принцип збалансованості і соціально-
економічного розвитку регіонів отримав своє вті-
лення у ст.40 конституції іспанії: «державні влади 
створюють сприятливі умови для соціального та 
економічного розвитку, а також для більш спра-
ведливого розподілу регіональних і приватних 
доходів, в рамках політики щодо стабілізації еко-
номіки» та у ст.138, відповідно до якої «держава 
забезпечує ефективну реалізацію принципу со-
лідарності, виступаючи на користь установлення 
справедливого і адекватного економічного балан-
су між різними частинами території держави».

 існує практика створення фондів вирівню-
вання фінансових коштів з метою виправлення 

міжтериторіальних диспропорцій та ефективної 
реалізації принципу солідарності. розпорядником 
коштів фондів є генеральні кортеси, які розпо-
діляють їх між автономними областями, а при 
необхідності – між провінціями. у ст. 156 осно-
вного закону іспанії закріплено конституційний 
принцип фінансової автономії автономних облас-
тей, що надається їм задля розвитку й здійснення 
своєї юрисдикції. Принцип фінансової автономії 
мав свій розвиток. у 1996 р. був прийнятий орга-
нічний закон про фінансування автономних об-
ластей, в якому зазначено, що кожні п’ять років 
будуть проводитися переговори щодо питання 
про участь автономних областей у прибутковому 
податку держави, а фінансові асигнування держа-
ви будуть обговорюватись в спеціальних угодах 
[2, с.362].

Слід зазначити, що серйозні структурні дис-
пропорції в іспанії на регіональному рівні у зв’язці 
з культурним, історичним і національним різно-
маніттям підсилюють сепаратистські настрої на-
селення «забезпечених» провінцій [2, с.362]. Се-
паратистські настрої в іспанії найбільш яскраво 
виражені в країні Басків і каталонії. на відміну 
від країни Басків, автономний статут каталонії 
був реформований в плані розширення її повно-
важень, проте радикальні націоналісти все одно 
прагнуть до набуття регіоном суверенітету [12].

Принцип гарантованості територіальної ціліс-
ності та державного суверенітету закріплюєть-
ся у спеціальній ст.8 конституції, яка визначає у 
якості головного завдання збройних сил гарантію 
суверенітету та незалежності іспанії, захист її те-
риторіальної цілісності та конституційного ладу 
[8, с.581]. Положення, закріплюючого принцип 
недоторканості території конституція іспанії не 
містить.

Принцип зміни території загальнодержавним 
референдумом в основному законі іспанії прямо 
не встановлюється, але ст. 92 конституції гово-
рить, що «особливо важливі політичні рішення 
можуть бути винесені на всенародний консуль-
тативний референдум». виходячи із того, що пи-
тання зміни території держави є важливим для 
населення держави, то можна припустити, що 
дане питання може вирішуватися шляхом всена-
родного референдуму. звертає на себе увагу той 
факт, що проведення всенародного референдуму з 
питань, що мають особливо важливе значення має 
не імперативний, а консультативний характер.

територіальний устрій іспанії визначається у 
восьмому розділі конституції «Про територіаль-
ний устрій держави». іспанія є унітарною держа-
вою, яка складається з автономних утворень, але 
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принцип унітаризму у конституції іспанії свого 
закріплення не отримав. зараз в іспанії існує 17 
автономних областей, які мають широкі політич-
ні і законодавчі права. Їх правовий статус визна-
чається конституцією й органічними законами. 
компетенція органів влади залежить від характе-
ру автономії – політична або адміністративна. у 
кожній автономії працює асамблея, яка обираєть-
ся населенням і видає закони, що діють на терито-
рії даної області. Формується місцевий уряд, ко-
трий очолює голова. Діяльність органів автономії 
контролюється центральним урядом іспанії. При 
цьому, в державі закріплено конституційний шлях 
для створення нових автономій [1, с.255].

Принципом гарантування місцевого самовря-
дування в іспанії є закріплений у ст.137 консти-
туції принцип автономії, згідно з яким автономію 
при вирішенні своїх справ конституція гарантує 
усім рівням територіальних утворень: і автоном-
ним співтовариствам, і провінціям, і муніципіям. 
Провінції та муніципії володіють всією повнотою 
прав юридичної особи (ст.140,141). кожна авто-
номна область має свій Статут, який приймається 
у якості органічного закону держави. конституція 
королівства іспанії містить перелік виключної 
компетенції держави (ст.149) та перелік компе-
тенції автономних областей (ст.148), який може 
бути розширений за рахунок повноважень, які 
спеціально не віднесені до виключної компетен-
ції держави. Можливість делегування державою 
окремих повноважень автономним областям здій-
снюється шляхом прийняття конституційного за-
кону (ст.150).

Держава автономій за роки демократичного 
розвитку довела свою життєздатність, але разом 
з тим ця модель територіальної організації по-
стійно залишалася об’єктом політичної боротьби, 
яка помітно загострилася в останні роки. одні 
політичні сили наполягають на збереженні Дер-
жави автономій при можливому внесенні деяких 
коректив, інші вимагають його перетворення у 
федерацію, треті - в конфедерацію, четверті бо-
рються за повну незалежність своїх територій. С. 
Хенкін вважає, що причиною цьому є наявність 
у конституції іспанії певних недоліків: «терито-
ріальний устрій «прописано» лише в загальному 
вигляді, відсутня закінчена схема поділу влади 
між центром, автономними областями і муніципа-
літетами, а деякі її положення носять двозначний 
характер і сприймаються різними політичними 
силами по-різному» [12].

не можна залишити поза увагою концепцію 
асиметрії (асиметрична децентралізація) прита-
манну територіальній організації влади в іспанії. 

Сутність її полягає у передачі державою (цен-
тральним урядом) частки фіскальних надходжень 
регіонам разом із передачею податкових повно-
важень «в обмін» на відповідальність за витра-
ти, пов’язані зі здійсненням даних повноважень. 
Дані повноваження можуть надаватися державою 
регіонам, наприклад, у сфері освіти або охоро-
ни здоров’я тощо. конституція встановлює два 
можливі рівні асиметрії: спеціальний і загальний. 
основна відмінність між цими рівнями полягає в 
тому, що регіони спеціального режиму мають по-
вноваження щодо збирання податків на регіональ-
ному рівні, тоді як у регіонів загального режиму 
така можливість значно обмежена [3, с.125].

таким чином, іспанський приклад асиметрич-
ної децентралізації (якщо його розглядати як за-
позичення для інших держав) має свої позитивні 
та негативні  моменти. асиметрична децентралі-
зація може бути ефективна у державах, де існують 
регіони з культурними, етнічними, мовними та іс-
торичними відмінностями, або ж, якщо регіони 
мають певний досвід автономізації та спроможні 
здійснювати ефективне публічне управління [3, 
с.128]. асиметрична децентралізація може при-
водити до негативних наслідків, таких як напру-
женість у регіонах або сепаратистські настрої. 
Можна зробити висновок, що запозичення моделі 
асиметричної децентралізації для україни немож-
ливе з огляду на відсутність досвіду автономізації 
та у зв’язку зі складною політичною та економіч-
ною ситуацією. 

висновки. на основі проведеного порівняль-
ного аналізу українського та іноземного законо-
давства щодо конституювання принципів терито-
ріального устрою можна зробити наступні висно-
вки.

вищевказані принципи територіального 
устрою україни, закріплені у конституції украї-
ни, мають достатній рівень гарантованості у по-
рівнянні з закордонними конституціями. Деякі з 
них, як, наприклад, принцип унітаризму, принцип 
недоторканності території, принцип збалансова-
ності і соціально-економічного розвитку регіонів, 
принцип зміни території держави всенародним 
референдумом взагалі відсутні у текстах консти-
туцій зарубіжних країн. натомість, новелою для 
практики конституювання в україні є принцип ав-
тономії, принцип фінансової автономії, принцип 
субсидіарності, диференціації і пропорційності, 
які мають важливе значення при створенні децен-
тралізованої держави, що є актуальним на сьо-
годні.  «Слабим місцем» у конституції україни є 
принцип гарантування місцевого самоврядування, 
який потребує більш детального конституційного 
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регулювання, закріплення принципу повноти по-
вноважень, визнання правової, організаційної та 
фінансової самостійності органів місцевого само-
врядування, а також розподілу компетенції між 
органами публічної влади за принципом субсиді-
арності.

окремо хотілось би ще відмітити, що на основі 
проведеного дослідження автором були визначені 
напрямки реформування інституту територіаль-
ного устрою у розглянутих нами європейських 
державах, які мали своє подальше втілення у 
конституціях країн: 1. закріплення на конститу-
ційному рівні принципу децентралізації як заса-
ди конституційного ладу (у першому розділі); 2. 
здійснення вдосконалення системи територіаль-
ного устрою (оптимізація розмірів та чисельності 
територіальних одиниць, ліквідація малочислених 
ланок тощо); 3. закріплення на конституційному 
рівні основ місцевого самоврядування у розділах 
присвячених територіальному устрою (автономія 
територіальних одиниць з широкими власними 
повноваженнями у вирішенні питань місцевого 
значення); 4. здійснення розподілу компетенції 
між органами публічної влади за принципом суб-
сидіарності; 5. здійснення фіскальної децентралі-
зації та правового регулювання права власності 
та майнових прав місцевого самоврядування. та-
ким чином, на сучасному етапі україні слід було 
б звернуту увагу на більш детальне закріплення 
на конституційному рівні основ місцевого само-
врядування, розподілу компетенції між органами 
публічної влади та положень щодо вдосконаленої 
системи територіального устрою.
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Постановка проблеми. Дослідження ста-
новлення та розвитку адміністративно-

правового регулювання в галузі насінництва дає 
можливість системного та детального вивчення 
зазначеної галузі, оскільки розуміння переду-
мов виникнення та подальшого розвитку до-
зволяє здійснити характеристику сучасного ста-
ну відповідного сектора економіки, як об’єкта 
адміністративно-правового регулювання, а також 
визначити необхідні шляхи реформування, задля 
налагодження стабільної та якісної роботи орга-
нів, що здійснюють державне управління. здій-
снення історико-правового аналізу окресленого 
питання дає змогу, визначивши позитивні та не-
гативні тенденції, зробити теоретичні висновки, 
спираючись на наявний практичний досвід, з ура-
хуванням сучасного становища україни як члена 
низки міжнародних організацій, зокрема Сот, та 
в контексті підписаної угоди про асоціацію між 
україною та Європейським союзом.

Дослідженням питання генезису 
адміністративно-правового регулювання в галузі 
насінництва та окремих його аспектів займалися 
вчені в галузі адміністративного права, аграрно-
го права, історії та сільського господарства. Дану 
проблему розглядають у своїх працях такі вче-
ні, як в. Б. авер’янов, н. і. ковалевська, в. в. 
Мороз, С. г. Стеценко, в. П. Станіславський, в. 
і. Шемавньов та інші. однак, питання генезису 

адміністративно-правового регулювання в галузі 
насінництва залишається недостатньо розробле-
ним, а отже, є актуальним та потребує додатково-
го вивчення та аналізу.

метою статті є здійснення аналізу станов-
лення та розвитку адміністративно-правового 
регулювання в галузі насінництва. Для досяг-
нення поставленої мети є необхідним вирішення 
наступних завдань:

- характеристика особливостей генезису 
адміністративно-правового регулювання в галузі 
насінництва в україні;

- дослідження еволюції органів державної 
влади, що здійснюють регулювання в сфері на-
сінництва;

- історичний аналіз розвитку та вдосконален-
ня здійснення державного контролю в зазначеній 
сфері.

виклад основного матеріалу. Людство впро-
довж віків займалося сільським господарством, в 
якому особливо важлива роль належала вирощу-
ванню сільськогосподарських культур. головним 
чином працівники галузі зосереджували увагу 
на забезпеченні різноманітних умов, необхідних 
для сталого розвитку рослин. Проте, на початку 
ХХ ст. починають простежуватися істотні зміни 
в організації такої галузі народного господарства 
як рослинництво. Мова йде про інтенсивний роз-
виток селекції, коли вчені задля підвищення вро-

гЕНЕзИС  АДміНіСТРАТИвНО-ПРАвОвОгО  РЕгУЛЮвАННЯ  в 
гАЛУзі  НАСіННИЦТвА  в  УКРАїНі
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SUMMARY
The article investigates the formation and development of administrative and legal regulation of seed growing. In times 

of conducting reforms and optimization of the state bodies system is necessary to apply the historical experience. A number 
of the current legal acts and the ones that acted in the past years that regulating the activity of state bodies that exercising 
state control over the quality of seeds and planting material have been characterized. The idea of the need to search an 
optimal state structure of the seed growing that would bring qualitative changes in the corresponding sector of the economy 
has been justified. Based on the historical and legal analysis of development trends in this area have been identified.

Key words: administrative and legal regulation, genesis, seed growing and seedling.

АНОТАЦіЯ
Стаття присвячена дослідженню становлення та розвитку адміністративно-правового регулювання в галузі на-

сінництва. При проведенні реформ та здійсненні оптимізації системи державних органів врахування історичного 
досвіду є необхідним. у статті здійснюється характеристика низки нормативно-правових актів, як чинних так і 
таких, що діяли протягом минулих років, що регламентують порядок діяльності державних органів, які здійснюють 
державний контроль за якістю насіння та садивного матеріалу. обґрунтовується думка про необхідність пошуку 
оптимальної державної структури насінництва, яка змогла б принести якісні зміни у відповідний сектор економіки. 
на основі історико-правового аналізу визначаються тенденції розвитку в даній сфері.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, генезис, насінництво та розсадництво.
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жайності сільськогосподарських культур почали 
прикладати зусилля, направлені на агрономічно-
корисні зміни безпосередньо самої рослини. 

у кінці ХіХ – початку ХХ ст. в україні почи-
нає зароджуватись та стрімко розвивається на-
сінництво, як галузь народного господарства. в 
цей час наша країна була переважно аграрною 
державою, цьому безперечно, в першу чергу, 
сприяли кліматичні умови, що добре підходять 
для ведення рослинництва. Широкого розповсю-
дження набуває вирощування цукрових буряків, 
що сприяє розвитку цукрової промисловості. 
Саме з селекції насіння цукрових буряків бере 
початок насінництво в україні. До цього часу, для 
господарських потреб, закуповувалося інозем-
не насіння, переважно з німеччини та Франції, 
що потребувало додаткових грошових витрат та 
зменшувало рентабельність виробництва. на на-
гальній необхідності виведення і впровадження 
насіння та початку його власного виробництва, 
одним із перших звернув увагу видатний агро-
ном професор а. Є. зайкевич. адже, для заміни 
насіння цукрового буряку іноземного виробни-
цтва на вітчизняне склалися всі необхідні умови. 
роботи по виведенню сортів почалися та вже в 
1908 році науковцями немерчанської дослідної 
станції були районовані нові сорти цукрових бу-
ряків зі значно збільшеним рівнем цукристості. 
також, на цій дослідній станції та Полтавському 
дослідному полі велися дослідження по виведен-
ню і інших нових сортів сільськогосподарських 
культур, зокрема: жита, вівса, озимої та ярої 
пшениці [1, с. 6].

Державний контроль відіграє надзвичайно 
важливу роль в забезпеченні господарств країни 
якісним насінням сільськогосподарських культур 
та садивним матеріалом, що є, поряд з ґрунтово-
кліматичними умовами, однією з необхідних умов 
отримання високого врожаю. Саме тому, державі 
потрібно приділити максимум уваги розбудові та 
налагодженню роботи системи державних орга-
нів, покликаних здійснювати державний нагляд 
(контроль) у сфері насінництва та розсадництва. 
Стосовно визначення поняття «державний контр-
оль», то С. г. Стеценко під даним терміном розу-
міє одну з функцій державного управління, що 
полягає в оцінюванні правомірності діяльності 
об’єкта контролю та здійснюється відповідни-
ми державними органами (посадовими особа-
ми) [2, с. 202]. Щодо нормативного визначення, 
то зу «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» 
надається наступне визначення: «державний на-
гляд (контроль) - діяльність уповноважених за-

коном центральних органів виконавчої влади, їх 
територіальних органів, державних колегіальних 
органів, органів виконавчої влади автономної 
республіки крим, органів місцевого самовряду-
вання в межах повноважень, передбачених зако-
ном, щодо виявлення та запобігання порушенням 
вимог законодавства суб'єктами господарювання 
та забезпечення інтересів суспільства, зокрема 
належної якості продукції, робіт та послуг, до-
пустимого рівня небезпеки для населення, навко-
лишнього природного середовища» [3]. належне 
здійснення насіннєвого контролю є запорукою 
дотримання вітчизняних стандартів та загально-
прийнятих світових норм, при виробництві на-
сіння та садивного матеріалу, що дасть змогу за-
безпечити високі врожайні властивості останніх. 
Саме державний контроль дає змогу зберігати 
чистоту сорту та закріпити і не допустити втрати 
здобутків селекції.

Про важливість додержання стандартів при 
виробництві насіння та садивного матеріалу 
відомо вже досить давно. Проте, застосуван-
ня технічних можливостей задля таких робіт, 
в сучасному їх значенні, почалося в кінці ХіХ 
ст. зі створення спеціалізованих контрольно-
насіннєвих лабораторій в ряді держав західної 
Європи та СШа. Створення в києві, в 1897 році, 
такої спеціалізованої установи, що здійснила 
аналіз понад тисячі зразків сільськогосподар-
ських культур на відповідність критеріям якості 
дало відчутний ефект на виробництво насіння і 
садивного матеріалу, справило позитивний вплив 
на галузь вцілому. Подібні контрольно-насіннєві 
установи були, також, пізніше відкриті в Хар-
кові та катеринославі в 1906 та 1907 роках від-
повідно. в 1965 році при реформуванні органів 
адміністративно-правового регулювання на базі 
контрольно-насіннєвих лабораторій були ство-
рені держані насіннєві інспекції, які були покли-
кані покращити рівень здійснення   державного 
контролю в процесі обігу насіння та садивного 
матеріалу.

указом «Про насадження сільськогосподар-
ських дослідних установ» від 9 червня 1912 року 
була створена мережа державних установ, що 
була покликана займатися питаннями селекції 
сільськогосподарських культур. окрім того, мо-
мент прийняття указу можна вважати початком 
становлення та нормативного закріплення се-
лекції, яка справила основоположний вплив на 
розвиток насінництва, як галузі рослинництва. 
звичайно, вищезгадана мережа дослідних уста-
нов не могла бути створена на порожньому місці. 
так, в російській імперії, до тогочасного складу 



77

JURnALUL  JURIDIC  nAȚIOnAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICă • национаЛьнЫй  ЮриДичеСкий  ЖурнаЛ: теориЯ  и  Практика •  nATIOnAL  LAW  JOURnAL:  THEORY  AnD  PRACTICE

AUgUSt 2015

якої входили більшість території україни, ще на 
початку ХіХ ст. були організовані дослідні поля, 
що були покликані досліджувати та проводити 
порівняльні випробування сортів сільськогос-
подарських рослин. Безпосередньо на території 
україни були створені Харківське та Полтавське 
дослідні поля, роком створення яких є 1829.

Безпосереднім початком становлення насін-
ництва, як галузі народного господарства, мож-
на вважати розробку Шатилівською дослідною 
станцією «Декрету про насіння» 13 червня 1921 
р., яким встановлювалися організаційні засади 
новоствореної державної системи насінництва, 
котра складалася з мережі дослідних станцій, 
мета яких полягала у проведенні селекційних 
робіт по виведенню та розмноженню насіння елі-
ти. також, Декретом передбачалося заснування, 
на базі колишніх поміщицьких підприємств, що 
працювали в галузі рослинництва, господарств, 
які займалися б вирощуванням насіння першої та 
другої репродукції [4].

у радянський період історії, народним комі-
саріатом землеробства, який був держаним орга-
ном із прирівняним до міністерського статусом 
та займався державним управлінням в сфері 
сільськогосподарського виробництва, у 1923 році 
було організовано всеукраїнську спілку з насін-
ництва, до складу якої також увійшла українська 
сортовипробувальна мережа (укрсортмережа). 
вирощування та дослідження сільськогосподар-
ських культур мережа дослідних установ розпо-
чала з кукурудзи, картоплі, озимої та ярої пшени-
ці; потім державна програма з досліджень була 
значно розширена та до неї були включені також 
інші основні рослини.

наступні заходи з реформування державної 
системи насінництва були прийняті радянським 
урядом в 1937 р. нова трьохланкова система 
насінництва була побудована на принципах єд-
ності та цілісності. так, перша ланка займалася 
селекційними дослідженнями та виведенням но-
вих сортів сільськогосподарських культур; друга 
ланка здійснювала випробування нових сортів; 
третя ланка проводила роботи по розмноженню 
насіння нових сортів [1, с. 9]. також, в цей час, 
була утворена Державна комісія з сортовипробу-
вання зернових культур, як складова частина ре-
організованої української сортовипробувальної 
мережі.

великих збитків народному господарству 
вцілому, та галузі рослинництва зокрема, було 
завдано Другою світовою війною. задля відро-
дження та подальшого сталого розвитку галузі, 
верховною радою української радянської Соці-

алістичної республіки було прийнято рішення, 
щодо поновлення діяльності мережі державного 
випробування зернових, олійних культур та трав 
та створення для даних потреб 97 сортодільниць, 
на яких передбачалася можливість випробову-
вання перспективних сортів сільськогосподар-
ських культур перед їх подальшим застосуванням 
у сільському господарстві. на основі результатів 
вивчення ефективності нових сортів рослин на 
сортодільницях приймалися рішення стосовно їх 
широкого застосування та припинення викорис-
тання старих, менш врожайних сортів.

27 березня 1953 року Постановою ради Мі-
ністрів СрСр № 920 була утворена Державна 
комісія по сортовипробуванню сільськогоспо-
дарських культур, що перебувала у віданні Мі-
ністерства сільського господарства СрСр. но-
востворений орган владних повноважень був 
організований на базі Державної комісії з сорто-
випробування зернових культур та отримав біль-
шість повноважень, що належали ліквідованому 
державному органу. 

Міністерством сільського господарства СрСр 
було прийнято ряд рішень, що торкалися питан-
ня оптимізації державних органів, що здійсню-
вали регулювання в сфері рослинництва. так, в 
1953 році існуюча інспектура Держкомісії була 
розширена, та до неї були передані повноважен-
ня щодо здійснення державного контролю за 
сортовипробуванням технічних культур. Далі, до 
інспектури державної комісії по сортовипробу-
ванню сільськогосподарських культур додаються 
функції контролю за випробуванням сортів ово-
чевих культур, а також плодово-ягідних культур і 
винограду, в 1956 та 1966 роках відповідно.

Подальшому розвитку селекції сприяли також 
прийняття Положення про відкриття, винаходи 
та раціоналізаторські пропозиції, затверджене 
постановою ради міністрів СрСр від 21 серпня 
1973 р. № 584, яким встановлювався правовий 
режим захисту інтелектуальної власності на сор-
ти рослин та прирівнювання їх по правовій охо-
роні до винаходів [5] та Положення про правову 
охорону нових сортів рослин в СрСр, затвер-
дженого Міністерством сільського господарства 
СрСр на виконання вищезгаданої постанови, 
відповідно до якого право на грошову винагоро-
ду мали автори сортів протягом 5 років з початку 
використання сорту.

впорядкувати використання сортів рослин 
було покликане Положення про державне випро-
бування і районування сортів сільськогосподар-
ських культур, затверджене Постановою ради 
Міністрів СрСр від 11 травня 1981 р. № 448, від-
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повідно до якого встановлювалося обов’язкове 
державне випробування для нових сортів та гі-
бридів рослин, регламентувався порядок здій-
снення таких випробувань.

на той час державне управління у сфері сор-
товипробування здійснювалося інспектурою 
державної комісії по сортовипробуванню сіль-
ськогосподарських культур та її територіальними 
підрозділами в областях. таким чином, у віданні 
вищезгаданого державного органу знаходилися 
25 обласних інспектур та 296 сортодільниць.

наступним етапом в розвитку вітчизняної сис-
теми органів, що здійснюють адміністративно-
правове регулювання в галузі рослинництва, 
стала Постанова ради Міністрів української рСр 
«Про організаційну структуру державного ви-
пробування і районування сортів сільськогоспо-
дарських культур» № 286 від 18 листопада 1989 
р., якою інспектуру Державної комісії по сорто-
випробуванню сільськогосподарських культур 
по українській рСр колишнього Держагропро-
му СрСр було перетворено у Державну комісію 
по сортовипробуванню сільськогосподарських 
культур при Держагропромі урСр. [6]. на ново-
створену Держкомісію було покладено завдання 
здійснювати державне управління в галузі випро-
бування сортів рослин, що безперечно справило 
значний вплив на формування сучасного насін-
ництва, як галузі агропромислового комплексу. 
забезпечення державного управління в процесі 
формування сортових ресурсів україни та охоро-
ни прав інтелектуальної власності на сорти рос-
лин, було визначено основною метою діяльності 
Держкомісії по сортовипробуванню сільськогос-
подарських культур.

Після здобуття україною незалежності та 
взяття курсу на європейську інтеграцію 14 черв-
ня 1994 року між нашою державою та Євро-
пейськими Співтовариствами та їх державами-
членами було укладено угоду про партнерство і 
співробітництво, яка була в тому ж році ратифі-
кована верховною радою та набула чинності 01 
березня 1998 року. у рамках проведення адміні-
стративної реформи та приведення вітчизняного 
законодавства у відповідність до європейських 
правових норм українським парламентом був 
прийнятий закон україни «Про охорону прав на 
сорти рослин». у законі були визначені повно-
важення центрального органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики 
у сфері охорони прав на сорти рослин. 1 черв-
ня 2002 року була прийнята постанова кабінету 
Міністрів україни № 714 «Про утворення Дер-
жавної служби з охорони прав на сорти рослин 

та українського інституту експертизи сортів рос-
лин», якою, у складі Міністерства аграрної полі-
тики, на базі Державної комісії по випробуванню 
та охороні сортів рослин була створена Держав-
на служба з охорони прав на сорти рослин як 
урядовий орган державного управління. також, 
створювався український інститут експертизи 
сортів рослин, шляхом реорганізації Державного 
центру сертифікації, ідентифікації та якості сор-
тів рослин Державної комісії по випробуванню 
та охороні сортів рослин, та підпорядковувався 
новоутвореній Державній службі з охорони прав 
на сорти рослин [7].

у рамках євроінтеграційних процесів та з ме-
тою розвитку галузі насінництва, як основи сіль-
ськогосподарського виробництва, українським 
парламентом 26 грудня 2002 року було прийнято 
зу «Про насіння і садивний матеріал». Даним 
нормативно-правовим актом визначався, зокре-
ма, порядок здійснення державного контролю в 
сфері насінництва та розсадництва. так, у ст. 30 
закону встановлювалося, що державний контроль 
у насінництві та розсадництві здійснюють укра-
їнська державна насіннєва інспекція, Держав-
на насіннєва інспекція автономної республіки 
крим, обласні, районні, міські, міжрайонні дер-
жавні насіннєві інспекції, українська державна 
помологічно-ампелографічна інспекція, україн-
ська державна лісонасіннєва інспекція, державні 
зональні лісонасіннєві інспекції, українська дер-
жавна квітково-декоративна насіннєва інспек-
ція. Був визначений перелік посадових осіб, які 
здійснюють державний контроль у насінництві 
та розсадництві, а також повноваження головних 
державних інспекторів та державних інспекторів 
з насінництва та розсадництва [8].

Пізніше до зу «Про насіння і садивний мате-
ріал» були внесені зміни, і перелік назв держав-
них інспекцій було змінено на «центральний ор-
ган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері нагляду (контролю) 
в агропромисловому комплексі, та його терито-
ріальні органи». таким органом стала Державна 
інспекція сільського господарства україни, в яку 
були реорганізовані різнопрофільні державні ін-
спекції в сфері сільського господарства, положен-
ня про діяльність якої було затверджено указом 
Президента україни від 13.04.2011 № 459/2011. 
у Положенні Державна інспекція сільського 
господарства україни (Держсільгоспінспекція 
україни) визначалася, як центральний орган ви-
конавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується кабінетом Міністрів україни че-
рез Міністра аграрної політики та продовольства 
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україни, входить до системи органів виконавчої 
влади і забезпечує реалізацію державної політи-
ки у сфері нагляду (контролю) в агропромисло-
вому комплексі [9].

Сьогодні в україні продовжує здійснюватися 
оптимізація системи центральних органів ви-
конавчої влади. Держсільгоспінспекція україни 
знаходиться в стані ліквідації, її функції переда-
ні до відання інших державних органів. Функції 
щодо регулювання в галузі насінництва та роз-
садництва покладаються на Державну службу з 
питань безпечності харчових продуктів та захис-
ту споживачів [10].

висновки. на сучасному етапі розвитку в 
україні відбувається пошук нової оптимальної 
державної структури насінництва, яка змогла б 
принести якісні зміни у відповідний сектор еко-
номіки. з моменту становлення та протягом іс-
нування насінництва та розсадництва, як галузі 
народного господарства, відбувалося поступо-
ве вдосконалення роботи системи державних 
органів, що здійснюють управління в зазначе-
ній сфері. Можна констатувати, що розвитку 
адміністративно-правового регулювання в галузі 
насінництва не завжди був притаманний систем-
ний характер, зміни, що стосувалися системи 
державних органів, подекуди, відбувалися без 
чіткої та цілісної концепції реформування. Про-
аналізувавши генезис даного питання варто від-
значити таку проблему, як відсутність стабіль-
ного законодавства. Беручи до уваги проведення 
в нашій державі реформи органів державного 
управління, як складової частини адміністра-
тивної реформи, зміни в законодавчих та підза-
конних актах все ж видаються занадто частими, 
що не сприяє легкості ведення бізнесу в цій сфе-
рі. також, передача функцій з адміністративно-
правового регулювання в галузі насінництва та 
розсадництва до Державної служби з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту спо-
живачів видається не досить вдалим з огляду на 
досить широку сферу компетенцій цього органу. 
такій особливій галузі народного господарства 
як насінництво є притаманним обов’язковий 
державний контроль за якістю насіння та садив-
ного матеріалу, котрий існує як в україні так і 

в зарубіжних країнах, здійснення якого потребує 
фахових вузькоспеціалізованих знань з насінни-
цтва та розсадництва, оскільки від цього зале-
жить продовольча безпека держави.
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вступ. в наш час рівень злочинності постій-
но зростає, що зумовлює необхідність за-

стосування правоохоронними органами нових за-
собів та методик щодо їх розкриття. особливу ува-
гу варто приділити злочинам проти громадського 
порядку, передбачених розділом Хіі кримінально-
го кодексу україни (далі – кк україни), в межах 
статей 293-296, адже саме ці злочинні посягання 
спрямовані на суспільні відносини, засновані на 
загальноприйнятих правилах поведінки, які по-
кликані забезпечити нормальне функціонування 
різних установ та підприємств, недоторканість 
власності, життя та здоров’я, честь і гідність лю-
дей, а також нормальні умови їх праці, побуту та 
відпочинку, тобто саме ступінь суспільної небез-
пеки даної категорії злочинів обумовлює потребу 
в їх детальному вивченні.

мета статті. Метою даної статті є аналіз існу-
ючих форм використання спеціальних знань при 
розслідуванні злочинів проти громадського поряд-
ку, а також визначення особливостей правового 
регулювання стосовно порядку їх практичного за-
стосування органами досудового розслідування.

за останніми статистичним даними наданими 
Міністерством внутрішніх справ, станом на по-
чаток травня 2015 року в україні зареєстровано 
1824 кримінальних правопорушення спрямованих 
проти громадського порядку, проте лише у 540 з 
них особам повідомлено про підозру, що свідчить 
про необхідність та актуальність удосконалення 
роботи органів досудового розслідування, а також 
поглибленого наукового дослідження даної кате-
горії злочинних посягань, пов’язаного, зокрема, з 

використанням спеціальних знань, які сприяють 
підвищенню ефективності розслідування даної ка-
тегорії злочинів.

Хоча дослідженням форм використання спе-
ціальних знань в кримінальному процесі та кри-
міналістиці, займалось багато вчених, серед яких 
а.Ю. Штромас, з.М. Соколовський, і.в. Постика, 
в.г. гончаренко, г.М. надгорний, в.к. Лисиченко 
в.в. циркаль та інші, існує ще ряд недосліджених 
питань, зокрема пов’язаних з застосуванням кри-
мінального процесуального закону в процесі ви-
користання спеціальних знань уповноваженими 
особами при розслідуванні злочинів проти гро-
мадського порядку.

Проте перш за все варто наголосити, що понят-
тя «спеціальні знання»,  на законодавчому рівні не 
закріплено, в теорії дане поняття тлумачиться на-
уковцями суперечливо, однак, як стверджує Сафо-
нов г.н., за загальним правилом під спеціальними 
знаннями розуміють сукупність теоретичних знань 
і практичних умінь та навичок у галузі науки, тех-
ніки, мистецтва чи ремесла, набутих у результаті 
спеціальної теоретичної підготовки або професій-
ного досвіду роботи, що використовуються з ме-
тою розкриття, розслідування та запобігання зло-
чинам [4, c.124]

При досліджені спеціальних знань важливо 
розрізняти суб’єктів їх використання і суб’єктів 
застосування, де в якості критерію відмежування 
цих термінів необхідно зазначати об’єкт, по від-
ношенню до якого проводяться дії. До суб’єктів 
застосування спеціальних знань належать їх без-
посередні носії – експерт, спеціаліст, перекладач, 
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особа, котра розуміє розмовні знаки німих (глу-
хих), педагог  та ін. у свою чергу суб’єктами ви-
користання спеціальних знань у процесі розслі-
дування злочинів проти громадського порядку є 
суб’єкти розслідування. 

аналіз чинного процесуального законодавства 
дає можливість визначити, що до суб’єктів засто-
сування спеціальних знань крім експерта, судово-
медичного експерта, спеціаліста, перекладача та 
лікаря, відносяться і інші особи, яких за кПк 1960 
року до даної категорії віднесено не було. так чин-
ний кПк україни визначає, що обов’язково залу-
чається психолог для допиту малолітніх та непо-
внолітніх і проведення слідчих (розшукових) дій з 
їх участю. Психологи можуть бути залучені також 
при проведенні впізнання. на відміну від кПк 
1960 року психологи, а також педагоги, лікарі за-
лучались незалежно від їх процесуального стату-
су. завдання психолога під час проведення допиту 
й інших слідчих (розшукових) дій з дитиною одне 
– сприяти слідчому та суду в отриманні від мало-
літнього або неповнолітнього повних і правдивих 
показань.

Перевагою нового кПк україни є чітке визна-
чення понять «експерт» та «спеціаліст»,  що надає 
можливість обмежити категорію осіб, що володіє 
даним процесуальним статусом. кримінальний 
процесуальний закон також зазначає обсяг  прав та 
обов’язків, а також межі відповідальності експер-
та та спеціаліста. так, експертом у кримінальному 
провадженні є особа, яка володіє науковими, тех-
нічними або іншими спеціальними знаннями, має 
право відповідно до закону україни «Про судову 
експертизу» на проведення експертизи і якій дору-
чено провести дослідження об'єктів, явищ і проце-
сів, що містять відомості про обставини вчинення 
кримінального правопорушення, та дати висновок 
з питань, які виникають під час кримінального 
провадження і стосуються сфери її знань [1]. не-
обхідно також відмітити,  що показання експерта 
визначено як процесуальне джерело доказів, проте 
окремої норми, що визначає порядок допиту екс-
перта під час досудового розслідування немає, що 
не надає можливості правильно визначити момент 
допиту експерта.  чинним кПк україни у статті 
356 передбачено лише допит експерта в суді [1]. 
таким чином, висновок наданий експертом піс-
ля проведення експертного дослідження, а також 
його пояснення є важливим інструментом в про-
цесі доказування. 

Що ж стосується законодавчого визначення по-
няття «спеціаліст», то чинний кПк україни (ст.71) 
визначає спеціалістом особу, котра володіє спеці-
альними знаннями та навичками застосування тех-
нічних або інших засобів і може надавати консуль-
тації під час досудового розслідування і судового 
розгляду з питань, що потребують відповідних 
спеціальних знань і навичок [1]. Проте необхідно 
відмітити, що ні усні, ні письмові консультації, 

що надаються спеціалістом до джерел доказів не 
віднесені, вони мають лише рекомендаційний ха-
рактер, тобто в цілому спеціаліст виконує функ-
цію помічника слідчого в застосуванні технічних 
прийомів і засобів виявлення та фіксації доказів, а 
також забезпечення їх збереження при проведенні 
розслідування.

До суб’єктів, що застосовують спеціальні зна-
ння належать також перекладач, педагог та особа, 
що  розуміє розмовні знаки німих (глухих), проте 
чинне законодавство визначає лише порядок за-
лучення таких осіб при розслідуванні злочинів та 
випадки їх обов’язкової участі.

таким чином, форми використання спеціаль-
них знань при розслідуванні злочинів проти гро-
мадського порядку  можна поділити на:

1) непроцесуальні: використання слідчим влас-
них спеціальних знань; отримання консультації 
від спеціалістів і попереднє дослідження;

2) процесуальні: участь спеціаліста у слідчих 
(розшукових) дія - у певних випадках ця участь є 
обов'язковою, судова експертиза і допит експерта.

однак, на практиці, дуже часто форми вико-
ристання спеціальних знань взаємодіють між со-
бою і постійно переплітаються. Якщо більш де-
тально розглядати кожну форму окремо то, перш 
за все, необхідно зазначити, що цілями застосу-
вання власних знань слідчим прокурором чи суд-
дею є безпосереднє виявлення та фіксація, попе-
реднє вивчення, оцінка та використання доказів, 
вирішення питання стосовно їх допустимості та 
належності, правильна кваліфікація криміналь-
ного правопорушення, визначення предмета та 
меж доказування, організація взаємодії з іншими 
особами, що володіють спеціальними знаннями 
в процесі розслідування та розкриття злочинів. 
використання слідчим своїх власних спеціаль-
них знань пов’язане з  плануванням та організа-
цією порядку розслідування злочину, він  само-
стійно визначає методику та тактику проведення 
всіх процесуальних дій, що зумовлені кожним 
окремим випадком, як вже зазначалось раніше, 
слідчий визначає коло осіб, що необхідні йому 
для отримання повної інформації про подію зло-
чину. Слідчий володіє загальними професійними 
та спеціальними знаннями з моменту навчання у 
внз та внаслідок їх отримання на практиці в про-
цесі своєї подальшої роботи за спеціальністю, 
включаючи навчання з метою підвищення ква-
ліфікації. Проте під час розслідування злочинів 
виникають ситуації, коли знань слідчого недо-
статньо для вирішення тієї чи іншої задачі. зро-
зуміло, що слідчий повинен володіти базовими 
знаннями в галузі криміналістики, судової меди-
цини та психіатрії, але в ході розслідування часто 
потрібно використовувати більш глибокі знання 
в тій чи іншій галузі науки. таким чином участь 
спеціалістів та експертів при розслідуванні зло-
чинів  проти громадського порядку зумовлена їх 
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професійним спрямуванням у чітко визначеній 
сфері, і пов’язана з наданням відповідних висно-
вків та консультацій щодо поставлених питань. 
крім того необхідно зазначити, що спеціалісти та 
експерти за своєю природою є так званими «фор-
мальними» свідками,  адже надають слідчому чи 
судові інформацію про обставини, що мають зна-
чення для кримінального провадження, але  при 
цьому спеціаліст чи експерт не належать до неза-
мінних осіб, вони можуть бути швидко замінені 
будь-якою іншою особою, що володіє спеціаль-
ними знаннями в тій же сфері науки, техніки чи 
мистецтва. Спеціаліст своєю участю самостійно 
не виявляє фактів, що мають доказове значення. 
однак дані, отримані за його допомогою, стають 
складовою огляду місця події та становлять ор-
ганічну частину джерела доказів. те саме мож-
на зазначити й про інші слідчі (розшукові) дії, в 
яких бере участь спеціаліст. Що стосується без-
посередньо думки спеціаліста як процесуальної 
форми використання спеціальних знань, то перш 
за все необхідно відмітити, що його консультація 
не заміняє проведення експертизи,  його думка 
може бути використана як матеріали для про-
ведення подальшого експертного дослідження 
стосовно визначеного об’єкта або ж матиме зна-
чення при винесенні рішення судом.

 особливою формою використання спеціаль-
них знань є залучення експерта та здійснення екс-
пертного дослідження, в результаті чого надаєть-
ся висновок стосовно визначеного кола питань. 
Порядок проведення експертиз досить детально 
врегульований законом україни «Про судову екс-
пертизу» та інструкцію про призначення та про-
ведення судових експертиз та експертних дослі-
джень.  значення висновків експерта неможливо 
переоцінити, адже в певних випадках вони вико-
ристовуються в оперативно-розшукових цілях, для 
розв’язання тактичних завдань, побудови версій, 
планування розслідування, обґрунтування відне-
сеності об’єктів до розслідуваної події та реаліза-
ції їх доказової функції.

важлива роль в опосередкованому застосу-
ванні спеціальних знань відведена консультаціям 
довідкового характеру. Довідкові дані - відомості 
про факти, які містяться в спеціальній літературі, 
довідниках, інструкціях, положеннях, статутах, 
номенклатурних документах тощо. До таких да-
них віднесено: посадові інструкції щодо прав та 
обов’язків посадових осіб, відомості про вартість 
товарно-матеріальних цінностей, правила техніки 
безпеки на виробництві, дані про технологію ви-
робництва певних промислових товарів, схеми ре-
алізації товарів тощо.

Якщо ж більш детально розглядати категорію 
злочинів проти громадського порядку, до якої на-
лежать: групове порушення громадського порядку, 
масові заворушення, заклики до вчинення дій що 
загрожують громадському порядку та хуліганство, 

то необхідно виокремити специфіку застосуван-
ня спеціальних знань при їх розслідуванні, адже 
спектр форм використання спеціальних знань об-
межений. 

так, при розслідуванні злочинів проти гро-
мадського порядку, зокрема хуліганства крім ви-
користання спеціальних знань самим слідчим, 
спрямованих на організацію та проведення всіх 
необхідних процесуальних дій, виникає необхід-
ність у проведенні різного роду експертиз, котрі за 
статистичними даними застосовуються у 66 % ви-
падків при скоєнні злочину, передбачено статтею 
296 кк україни. Проведенню експертиз зазвичай 
передує залучення спеціалістів, що допомагають 
слідчому у вилученні доказів, котрі в подальшо-
му можуть піддаватись експертному досліджен-
ню. При розслідуванні таких злочинів має місце 
судово-медична експертиза живих осіб, котра ви-
рішує широке коло питань, зокрема, про характер 
і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, про дав-
ність і механізм утворення ушкоджень, про рід і 
вид знарядь, якими вони заподіяні [2, c. 230]. 

 у свою чергу судово-психіатрична експертиза 
призначається для визначення психічного стану 
підозрюваного чи підозрюваних за наявності да-
них, які викликають сумнів щодо їх осудності, що 
безпосередньо могло вплинути на вчинення ним 
злочину. 

При розслідуванні хуліганства на тілі та одязі 
потерпілих дуже часто залишаються біологічні 
сліди злочинця – кров, волосся, слина, а тому для 
визначення особи, що вчинила злочин проводить-
ся судово-біологічна експертиза.

оскільки, як показує практика, більшість зло-
чинів передбачених статтею 296 кк україни 
вчиняються у стані алкогольного чи наркотично-
го сп’яніння, тому при їх розслідуванні виникає 
необхідність у проведенні судово-наркологічних 
експертиз.

вчинення хуліганських дій за своєю природою 
передбачає відкрите умисне порушення громад-
ського порядку з мотивів явної неповаги до сус-
пільства, що супроводжується особливою зухва-
лістю чи винятковим цинізмом, а тому характе-
ризується залишенням на місці великої кількості 
слідів рук, ніг чи знарядь вчинення злочину, дослі-
дженням яких займається експерт, що проводить 
трасологічну експертизу.

При розслідуванні злочинів проти громадсько-
го порядку, зокрема хуліганства, застосовується 
такий різновид експертиз, як судово-балістична, 
проведення якої зумовлене дослідженням зброї, 
що використовується злочинцями. Дана криміна-
лістична експертиза у провадженнях про хуліган-
ство проводиться в тих випадках, коли виникає 
необхідність з’ясувати, чи не є вилучений у під-
озрюваного предмет зброєю; чи цим предметом 
нанесені ушкодження потерпілому [4, с. 520].

іноді виникає необхідність проведення почер-
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кознавчої експертизи при розслідуванні хуліган-
ства, котра здійснюється для ототожнення особис-
тості хулігана по ознаках його почерку. найчасті-
ше необхідність у її проведенні виникає в тих ви-
падках, коли хуліганство виразилося в написанні 
і поширенні текстів нецензурного змісту.  також 
об'єктами дослідження можуть бути вилучені з 
місця події різноманітні нецензурні написи, листи 
і телеграми з погрозами, спрямовані хуліганом по-
терпілому.

у тих випадках, коли хуліганство супроводжу-
валось використанням різноманітних порошків, 
фарб, кислот, для їх ідентифікації та діагностики 
проводиться судово-хімічна експертиза.

крім того, при розслідуванні хуліганства, що 
вчинене неповнолітнім застосовується така фор-
ма використання спеціальних знань, як залучення 
фахівців, зокрема педагогів та психологів, котрі 
сприяють налагодженню контакту слідчого з не-
повнолітньою особою, що підозрюється і відпо-
відно прискорюють процес розслідування. в по-
одиноких випадках при вчиненні хуліганських дій 
іноземними громадянами або ж глухонімими, для 
розслідування злочину слідчим залучається пере-
кладач чи сурдоперекладач.

однак, пріоритетною формою використання 
спеціальних знань при розслідуванні хуліганства 
залишається проведення експертиз, що дає мож-
ливість сформувати належну доказову базу в якос-
ті висновку експерта або ж допиту його як свідка. 

Що стосується розслідування масових заво-
рушень, то всі форми використання спеціальних 
знань, що застосовуються при розслідуванні хулі-
ганства притаманні і розкриттю даного виду зло-
чинно караного діяння, проте деякі специфічні 
особливості також присутні. Події, що відбулися, 
є суспільним зібранням чи масовими заворушен-
нями, тому шляхом проведення даної експертизи 
необхідно визначити їхню групу та характер. Про-
те більшість експертиз стосовного даного злочи-
ну здійснюються комплексно, переважають зо-
крема комплексні судово-психіатричні та судово-
медичні. 

у свою чергу, проголошення публічних закли-
ків до вчинення дій, що загрожують громадському 
порядку, полягає у виникненні обстановки триво-
ги і навіть паніки в населення, особливо тих його 
прошарків, яким загрожує заподіяння шкоди вна-
слідок вчи нення таких дій;,дезорганізації роботи 
органів управління, у порушенні нормального ре-
жиму праці, навчання, відпочи нку широких верств 
населення. оскільки даний злочин з формальним 
складом, то сукупність використання спеціальних 
знань при його розслідуванні дещо відрізняється 
від попередніх. звісно слідчий при розслідуванні 
даного злочину використовує свої спеціальні зна-
ння набуті ним в процесі своє професійної діяль-
ності. велике значення при розкритті злочину пе-
редбаченого статтею 295 кк україни відіграє спе-

ціаліст, котрий займається вилученням матеріалів, 
що містять публічні заклики стосовно вчинення 
погромів, підпалів, знищення майна, захоплення 
будівель чи споруд, насильницьке виселення грома-
дян, що загрожує громадському порядку, оскільки 
такі заклики можуть бути відображені на матері-
альних носіях, зокрема листах, в тому числі елек-
тронних , магнітофонних касетах, комп’ютерних 
компакт–дисках та дискетах. крім того, після ви-
лучення таких матеріалів, вони відправляються на 
експертизу, що визначає особливості їх виготов-
лення, речовини, що застосовувались, а також за 
можливості автора такого заклику.

При розслідуванні групового порушення гро-
мадського порядку слідчий також використовує 
спеціальні знання спеціалістів та експертів, суттє-
вих особливостей від використання спеціальних 
знань при розслідуванні хуліганства в даному ви-
падку немає.

висновки. таким чином, використання спеці-
альних знань при розслідуванні злочинів проти 
громадського порядку відіграє велику роль в їх 
розкритті, адже за рахунок обрання слідчим пра-
вильної методики, організації всіх процесуальних 
дій спрямованих на виявлення, фіксацію та до-
слідження доказів шляхом використання власних 
спеціальних знань він сприяє досягненні мети 
досудового розслідування - швидкому та повно-
му розкритті злочину та притягненні осіб, винних 
у його вчиненні. Що стосується безпосередньо 
українського законодавства у сфері застосування 
спеціальних знань, то в цілому воно хоча і має пев-
ні прогалини, але все ж таки в більшості випадків 
досить чітко та детально регламентує порядок за-
лучення осіб, що володіють спеціальними знання-
ми, визначаючи їх права, обов’язки та межі відпо-
відальності. основною формою, що найчастіше 
використовується при розслідуванні злочинів про-
ти громадського порядку є процесуальна форма, 
пов’язана з залученням спеціалістів та експертів, 
для надання висновків та консультацій стосовно 
поставлених питань.
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вступ. Правова охорона лісів, як один з видів 
її охорони, уявляє собою сукупність юри-

дичних норм, спрямованих на забезпечення раці-
онального використання лісів та покращення їхніх 
природніх якостей. необхідність правової охорони 
лісів, подібно до інших природних ресурсів, закрі-
плена в конституції україни [10].

мета та завдання статті. у контексті дослі-
дження інституту довгострокового тимчасового 
користування лісами дослідити особливості право-
порушень, пов’язаних з тимчасовим користуван-
ням лісами в україні. Для досягнення поставленої 
мети ставляться такі завдання: 1) охарактеризувати 
окремі види правопорушень, пов’язаних з тимча-
совим користуванням лісами; 2) беручи до уваги 
особливості кожного з видів юридичної відпові-
дальності за правопорушення у сфері тимчасового 
користування лісами, сформулювати поняття пра-
вопорушення, пов’язаного з тимчасовим користу-
ванням лісами.

виклад основного матеріалу дослідження. 
однією з основних форм правової охорони лісів 
є юридична відповідальність за скоєння правопо-
рушень пов’язаних з тимчасовим користуванням 
лісами. Метою юридичної відповідальності за ука-
зані діяння є забезпечення дотримання лісокорис-
тувачами та іншими учасниками лісових відносин 
правил, умов, строків лісокористування, а також 
відшкодування шкоди, заподіяної лісовому фонду.

Юридична відповідальність за порушення лісо-
вого законодавства виконує низку основних функ-
цій:

стимулюючу, яка знаходить свій вияв у еко-−	
номічних і правових стимулах дотримання норм 
лісового законодавства;

компенсаційну, спрямовану на відшкоду-−	
вання втрат лісового господарства;

превентивну, що забезпечує запобігання −	
новим правопорушенням у сфері використання та 
охорони лісів;

каральну (штрафну), яка полягає у пока-−	
ранні особи, винної у скоєнні лісового правопору-
шення.

у теорії права під правопорушенням розумі-
ють протиправне, винне, соціально шкідливе ді-
яння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, 
яке тягне за собою юридично визначені для пра-
вопорушника негативні наслідки [6, c. 359]. у 
літературі з лісового права зустрічаються різно-
манітні визначення лісового правопорушення, що 
є загальною категорією щодо поняття правопору-
шення, пов’язаного з тимчасовим користуванням 
лісами». так, Л. в. Мендик вважає, що лісове пра-
вопорушення уявляє собою протиправні, суспіль-
но небезпечні чи суспільно шкідливі, винні (умис-
ні або необережні) діяння (дії чи бездіяльність), 
вчинювані фізичними, юридичними особами та 
органами державної чи місцевої влади і управлін-
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SUMMARY
In this article the author studies the institute of legal offenses, connected with the temporary use of forests, in Ukraine. 

The researcher offers an original definition of the offense, connected with the temporary use of forests, based on a detailed 
analysis of these types of offenses. The scientist divides the offenses, connected with the temporary use of forests, into 
disciplinary, administrative, criminal and civil, and gives their inherent, inalienable features. Particular attention is paid to 
the civil offenses, connected with the temporary use of forests. Their structural composition, conditions and procedure for 
bringing perpetrators to justice and ways of calculating property damage are presented.

Keywords: temporary use of forests, legal offense, legal liability, plot of forest, temporary user.

АНОТАЦіЯ
у цій статті автор досліджує інститут правопорушень, пов’язаних з тимчасовим користуванням лісами, в укра-

їні. Дослідник пропонує оригінальне визначення правопорушення, пов’язаного з тимчасовим користуванням лі-
сами, на основі детального аналізу видів таких правопорушень. науковець поділяє правопорушення, пов’язані з 
тимчасовим користуванням лісами, на дисциплінарні, адміністративні, кримінальні та цивільні та наводить їхні 
іманентні, невід’ємні риси. особлива увага приділяється цивільно-правовим правопорушенням, пов’язаним з тим-
часовим користуванням лісами. наводиться їхній структурний склад, умови та порядок притягнення винних осіб 
до відповідальності і способи обчислення майнової шкоди.

Ключові слова: тимчасове користування лісами, правопорушення, юридична відповідальність, лісова ділянка, 
тимчасовий користувач.
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ня, які посягають на суспільні відносини щодо за-
безпечення охорони, відтворення та сталого вико-
ристання лісових ресурсів і реалізації правомоч-
ностей власників на ліси та окремі лісові ділянки 
і завдають чи створюють загрозу спричинення 
шкоди (економічної чи екологічної) об’єктам лісо-
вого фонду україни [18, c. 15]. на думку в. М. за-
вгородньої, порушення лісового законодавства – 
це протиправне винне соціально шкідливе (а для 
злочинів – суспільно небезпечне) діяння, котре 
порушує встановлений порядок використання, 
відтворення, захисту та охорони лісів, за вчинення 
якого законодавством встановлено юридичну від-
повідальність [5, c. 11]. Беручи до уваги іманент-
ні, специфічні ознаки правопорушень пов’язаних 
з тимчасовим користуванням лісами, зауважимо, 
що їхнім результатом є посягання на регламенто-
ваний порядок тимчасового користування лісами, 
метою якого є забезпечення раціонального вико-
ристання та охорони лісів, а також захист осіб, що 
використовують лісові ділянки.

за скоєння лісового правопорушення перед-
бачені різні заходи юридичної відповідальності. 
у правовій доктрині юридичну відповідальність 
традиційно визначають як зазнання правопоруш-
ником певних негативних наслідків – особистого, 
майнового чи організаційного характеру, що являє 
собою реалізацію санкції юридичної норми [1, c. 
373; 33]. Юридична відповідальність у широкому 
сенсі уявляє собою систему примусових заходів, 
що застосовують до фізичних та юридичних осіб у 
випадку їхньої неправомірної поведінки як учасни-
ків правовідносин.

Правопорушення, пов’язане з тимчасовим ко-
ристуванням лісами, як і будь-яке інше правопо-
рушення, характеризується чотирма елементами: 
об’єктом, суб’єктом, об’єктивною стороною та 
суб’єктивною стороною. відповідальність за пра-
вопорушення виникає лише за наявності усіх чо-
тирьох елементів, відсутність хоча б одного з них 
усуває будь-які підстави для настання негативних 
наслідків. об’єктом правопорушення, пов’язаного 
з тимчасовим користуванням лісами, виступають 
суспільні відносини у сфері охорони та викорис-
тання лісів. Предметом правопорушення є конкрет-
на лісова ділянка, права власників або уповноваже-
них ними осіб, тимчасових лісокористувачів тощо. 
об’єктивна сторона правопорушення, пов’язаного 
з тимчасовим користуванням лісами, – це конкрет-
не діяння (дія або бездіяльність) особи, що посягає 
на законні інтереси учасників лісових відносин, 
наслідком чого є порушення законних прав фізич-
них та юридичних осіб та заподіяння ним шкоди. 
об’єктивній стороні правопорушення, пов’язаного 

з тимчасовим користуванням лісами, притаманна 
наявність трьох елементів: протиправність пове-
дінки, завдання або реальна загроза завдання шко-
ди, або порушення інших законних прав учасників 
лісових відносин, та причинний зв’язок між проти-
правною поведінкою та завданням шкоди чи реаль-
ною загрозою завдання такої шкоди [3, с. 232].

Суб’єкти правопорушення, пов’язаного з тим-
часовим користуванням лісами – це фізичні та 
юридичні особи, які порушили норми законодав-
ства україни в частині регулювання тимчасового 
користування лісами (ними можуть бути як укра-
їнські громадяни, так і іноземці та особи без гро-
мадянства). зокрема, суб’єктами правопорушення 
виступають посадові особи або керівники підпри-
ємств, організацій, установ, у тому числі й держав-
них. Склад суб’єктів правопорушення, пов’язаного 
з тимчасовим користуванням лісами, залежить від 
виду делікту. так, суб’єктами дисциплінарної від-
повідальності є посадові особи та працівники під-
приємств та організацій, кримінальної і адміністра-
тивної – посадові особи та громадяни, а цивільно-
правової – громадяни, посадові особи та юридичні 
особи. згідно чинного законодавства, адміністра-
тивна та кримінальна відповідальність фізичних 
осіб настає з 16-ти років, цивільно-правова – непо-
вна з 14-ти років, повна з 18-ти років.

Суб’єктивну сторону правопорушення, 
пов’язаного з тимчасовим користуванням лісами, 
складає внутрішнє психічне ставлення суб’єкта до 
вчинюваного діяння, тобто як порушник ставиться 
до свого вчинку. Суб’єктивна сторона характери-
зується виною правопорушника (за винятком ви-
падків відповідальності володільця джерела під-
вищенної небезпеки). закон передбачає дві форми 
вини: умисел та необережність [15].

Статтею 105 Лк україни передбачено наступні 
види юридичної відповідальності за порушення лі-
сового законодавства: дисциплінарну, адміністра-
тивну, цивільно-правову та кримінальну, але ко-
декс не містить конкретних норм, що закріплюють 
розглядувані нами види лісових правопорушень 
[16]. тому розглянемо детальніше правопорушен-
ня, пов’язані з тимчасовим користуванням ліса-
ми у розрізі чинного законодавства україни про 
дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та 
цивільно-правову відповідальність.

Дисциплінарна відповідальність за порушення 
лісового законодавства, пов’язане з тимчасовим 
користуванням лісами настає за правопорушення 
службових осіб, коли вони збігаються з порушен-
ням норм трудового законодавства. Дисциплінар-
на відповідальність за невиконання або нестале 
виконання вимог лісового законодавства може 
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бути застосована до працівників, якщо ними по-
рушені трудові обов’язки щодо охорони лісів та 
лісових ресурсів. Суб’єктом такого дисциплінар-
ного проступку може бути тільки громадянин, що 
перебуває в трудових правовідносинах з юридич-
ною особою, яка є тимчасовим лісокористувачем і 
порушує трудову дисципліну. наприклад, до служ-
бових обов’язків тракториста н. входить щотиж-
нева оранка вогнезахисної смуги ґрунту поблизу 
лісової ділянки, що знаходиться в тимчасовому 
користуванні його роботодавця, з метою захисту 
лісу від пожежі у випадку загоряння сухої трави 
на лузі. тракторист не виконав свій обов’язок два 
рази поспіль, і хоча загоряння не сталося, йому 
був винесено догану керівником аграрного під-
приємства за невиконання своїх прямих службо-
вих обов’язків, що може призвести до виникнення 
лісової пожежі.

згідно зі ст. 147 кзпП україни за порушення 
трудової дисципліни до працівника може бути за-
стосовано тільки один захід стягнення: догана або 
звільнення [8]. Даний перелік є вичерпним. Слід 
зазначити, що невиконання працівником своїх тру-
дових обов’язків є порушення трудової дисциплі-
ни лише в тому випадку, якщо він діє винно, тобто 
умисно або з необережності. а невиконання пра-
цівником трудової обов’язків з причин, від нього 
незалежних, не може розглядатися як порушення 
трудової дисципліни, через відсутність його вини 
у скоєному [30]. Спеціальну дисциплінарну відпо-
відальність несуть окремі категорії працівників, на 
яких поширюються відповідні службові статути і 
положення про дисципліну.

При накладенні стягнення повинні бути вра-
ховані тяжкість вчиненого проступку, службова 
характеристика та поведінка працівника. за кож-
не порушення трудової дисципліни накладається 
тільки одне стягнення. До накладення стягнення 
від порушника має бути витребуване пояснення. 
Дисциплінарне стягнення застосовується власни-
ком або уповноваженим ним органом безпосеред-
ньо за виявленням проступку, але не пізніше одно-
го місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу 
звільнення працівника від роботи у зв’язку з тим-
часовою непрацездатністю або перебування його у 
відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути 
накладене пізніше шести місяців з дня вчинення 
проступку [8]. накладення дисциплінарного стяг-
нення не виключає можливості застосування більш 
суворих видів відповідальності за наявності право-
вих підстав.

відомо, що правовою підставою адміністра-
тивної відповідальності є адміністративне право-
порушення. відповідно до купаП [9], адміністра-

тивну відповідальність передбачено за діяння, 
передбачені ст. ст. 63-77, зокрема незаконну по-
рубку, пошкодження та знищення лісових культур 
і молодняка, порушення правил відновлення і по-
ліпшення лісів, використання ресурсів спілої де-
ревини тощо. не вдаючися до ретельного аналізу 
складу кожного з наведених правопорушень, заува-
жимо деякі особливості адміністративно-правової 
відповідальності. По-перше, матеріально-правові 
засади адміністративної відповідальності за лісо-
порушення містять численні посилання на під-
законні акти, норм яких повинні дотримуватися 
тимчасові лісокористувачі, а саме, Порядок по-
ділу лісів на категорії та виділення особливо за-
хисних лісових ділянок [20], Правила відтворення 
лісів [22], Санітарні правила в лісах україни [25], 
Правила пожежної безпеки в лісах україни [23], 
Правила поліпшення якісного складу лісів [24], 
Порядок заготівлі другорядних лісових матеріа-
лів і здійснення побічних лісових користувань в 
лісах україни [19] тощо. По-друге, на відміну від 
цивільних правовідносин, де стягнення настає за 
умови, що шкода піддається грошовій оцінці, для 
настання адміністративної відповідальності пер-
шочерговим є власне факт забруднення, засмічен-
ня, порубки, пошкодження лісів [17].

Кримінальна відповідальність настає за вчинен-
ня злочину, передбаченого статтею 246 кк україни 
– незаконну порубку лісу. це діяння належить до 
групи «екологічних» злочинів, що мають спільний 
родовий об’єкт посягання – довкілля. кримінальна 
відповідальність – найсуворіший різновид юри-
дичної відповідальності, беручи до уваги санкції, 
передбачені кк україни: штраф від п’ятдесяти 
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян, або арешт на строк до шести місяців, або 
обмеження волі на строк до трьох років, або по-
збавлення волі на той самий строк, з конфіскацією 
незаконно добутого [13]. розглядаючи криміналь-
ну відповідальність за незаконну порубку лісу як 
різновид правопорушень пов’язаних з тимчасовим 
користуванням лісами, виокремимо наступні її 
особливості:

1) кримінальна відповідальність за незаконну 
порубку лісу є особливою формою захисту сус-
пільства від від злочину у сфері використання та 
охорони лісів, що має найвищий ступінь суспільної 
безпеки;

2) кримінальна відповідальність за указаний 
злочин застосовується лише судом, після прове-
дення попереднього слідства або дізнання спеці-
ально уповноваженими особами в порядку, перед-
баченому кримінальним процесуальним кодексом 
україни. Єдиним підґрунтям призначення кримі-
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нального покарання за незаконну порубку лісу є 
вирок суду;

3) кримінальна відповідальність передбачає су-
воріші заходи відповідальності для порушників у 
сфері лісокористування порівняно з іншими вида-
ми відповідальності. наприклад, арешт, обмеження 
волі, позбавлення волі, штраф, мінімальний розмір 
якого у декілька разів перевищує межі такого са-
мого покарання за адміністративне правопорушен-
ня у вигляді незаконної порубки, пошкодження та 
знищення лісових культур і молодняка, передбаче-
не ст. 65 купаП україни. 

4) до кримінальної відповідальності не притя-
гуються організації та їхні структурні підрозділи, 
суб’єктами відповідальності за незаконну порубку 
лісу є лише осудні фізичні особи, які досягли віку 
кримінальної відповідальності.

таким чином, кримінальна відповідальність у 
сфері лісокористування настає за вчинення перед-
баченого кримінальним законодавством діяння 
(незаконної порубки лісу), що уявляє собою най-
вищий рівень суспільної небезпеки, відповідно до 
вимог кримінального процесу та винятково за ви-
роком суду. зауважимо, що розглядуваний злочин 
за фактичним складом подібний до адміністратив-
ного правопорушення, однак уявляє собою підви-
щену соціальну небезпеку через істотність завда-
ної шкоди або посягання на особливі лісові об’єкти 
(заповідники, території природно-заповідного 
фонду, інші особливо охоронювані ліси). так, за 
об’єктивною стороною ст. 65 купаП та ст. 246 
кк україни передбачають відповідальність за по-
дібні правопорушення – незаконну порубку дерев 
і чагарників. Якщо наслідком таких дій є заподі-
яння істотної шкоди, настає кримінальна відпові-
дальність, а не адміністративна. відповідно до п. 5 
Постанови Пленуму вСу «Про судову практику у 
справах про злочини та інші правопорушення про-
ти довкілля», суди повинні враховувати не тільки 
кількісні та вартісні критерії, а й інші обставини, 
що мають значення для вирішення цього питання 
[28]. До таких обставин, зокрема, належать зни-
щення певних видів дерев у тій чи іншій місцевос-
ті; погіршення породного складу, якості, захисних, 
водоохоронних та інших екологічних властивостей 
лісу; виникнення труднощів у відтворенні заліснен-
ня у певній місцевості; змін ландшафту місцевості, 
русла річки; ерозія ґрунту тощо [14]. 

Сферою застосування ст. 246 кк україни є ді-
яльність підприємств, установ та організацій, а 
також громадян, що здійснюють заготівлю та ви-
віз деревини та іншої лісової продукції на основі 
права власності або тимчасового користування. 
об’єктом злочину є суспільні відносини у сфері 

науково обґрунтованого, раціонального викорис-
тання лісів, їх охорона та відтворення для теперіш-
ніх і майбутніх поколінь. Предметом злочинного 
посягання є ліс на корені, тобто дерева і чагарники 
у лісах, захисних та інших лісових насадженнях 
в природному стані (невідділені від коріння), ата-
кож у заповідниках, або на територіях та об’єктах 
природно-заповідного фонду, або в інших особли-
во охоронюваних лісах україни. Порубка лісу в 
містах, селищах, інших населених пунктах (у пар-
ках, скверах, садах, на вулиці, на території підпри-
ємств, організацій, у пришляхових смугах, а також 
на сільськогосподарських угіддях, садибах, дачних 
ділянках тощо) не є предметом цього злочину [14]. 
Прикметною особливістю об’єктивної сторони є 
те, що кримінальна відповідальність може настава-
ти як за відсутності, так і за наявності відповідного 
дозволу, якщо порубка здійснювалася до початку чи 
після закінчення установлених у дозволі строків; 
не на призначених ділянках чи понад установлену 
кількість; не тих порід дерев, які визначені в дозво-
лі; порід, вирубку яких заборонено тощо [28].

Цивільно-правовою відповідальністю за лісопо-
рушення визнається одна із форм юридичної від-
повідальності, суттю якої є застосування до лісопо-
рушників встановлених цивільним та лісовим зако-
нодавством заходів примусового впливу майнового 
характеру. основні положення цивільно-правової 
відповідальності за шкоду, завдану незаконними 
рубками, врегульовано цивільним та лісовим зако-
нодавством. цк україни містить основні принци-
пи, підстави та умови цивільно-правової відпові-
дальності, а лісове законодавство визначає вимоги 
до проведення законних рубок, перелічує основні 
лісопорушення, а також включає методики обра-
хунку шкоди, завданої незаконним рубками тощо. 
При відшкодуванні шкоди за вчинені лісопорушен-
ня, правові норми обох галузей застосовуються у 
сукупності. Провідну роль при цьому відіграє цк 
україни, а лісове законодавство має допоміжне 
значення.

Суб’єктами цивільно-правової відповідальнос-
ті за незаконні рубки є фізичні (посадові особи) 
та юридичні особи. відповідно до ст. 68 закону 
україни «Про охорону навколишнього природно-
го середовища» [27], підприємства, установи, ор-
ганізації та громадяни зобов'язані відшкодовувати 
шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення зако-
нодавства про охорону навколишнього природного 
середовища, в порядку та розмірах, встановлених 
законодавством україни. вимоги аналогічного 
змісту закріплені у ст. 107 Лк україни, якою визна-
чається обов’язок винних осіб відшкодувати шкоду, 
заподіяну лісу [16]. наведені норми є однією із га-
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рантій екологічних прав громадян. зокрема, закон 
декларує невідворотність відповідальності за пору-
шення законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища. згаданим законом перед-
бачено, що «застосування заходів дисциплінарної, 
адміністративної або кримінальної відповідаль-
ності не звільняє винних від компенсації шкоди, за-
подіяної забрудненням навколишнього природного 
середовища та погіршенням якості природних ре-
сурсів». отже, цивільно-правова відповідальність 
може бути застосована разом з накладенням на ви-
нну особу адміністративного стягнення чи притяг-
ненням до кримінальної відповідальності.

Статтею 1166 цк україни визначено, що «май-
нова шкода, завдана неправомірними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю особистим немайновим 
правам фізичної або юридичної особи, а також 
шкода, завдана майну фізичної або юридичної осо-
би, відшкодовується в повному обсязі особою, яка 
її завдала. особа, яка завдала шкоди, звільняється 
від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди 
завдано не з її вини» [34]. аналогічні положення 
передбачені ст. 69 закону україни «Про охорону 
навколишнього природного середовища». закон 
лаконічно наголошує, що «шкода, заподіяна вна-
слідок порушення законодавства про охорону на-
вколишнього природного середовища, підлягає 
компенсації у повному обсязі» [27]. Практичне від-
шкодування шкоди, завданої екологічними пору-
шеннями має певну специфіку, що обумовлюється 
незворотністю їх наслідків. Пошкодивши чи зни-
щивши лісову рослинність, уже неможливо одразу 
відновити її природний стан. втрати при цьому є 
фактично невідновними, які б матеріальні ресурси 
не було б залучено. Проте цивільне законодавство 
допускає відшкодування позадоговірної (зокрема 
екологічної) шкоди в натурі. Для лісового госпо-
дарства це буде приведення порушеного лісового 
ландшафту у попередній стані. відповідно до ч.1 
ст.1192 цк україни, «з урахуванням обставин спра-
ви суд за вибором потерпілого може зобов’язати 
особу, що завдала шкоди майну, відшкодувати її в 
натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, 
полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодува-
ти завдані збитки в натурі» [34].

однак позивачами у цій категорії справ – еколо-
гічними інспекціями – такий спосіб захисту інтере-
сів держави майже не практикується, що обумовле-
но низкою причин. По-перше, закон «Про Про охо-
рону навколишнього природного середовища» ви-
магає стягувати шкоду в повному обсязі. найбільш 
прийнятним для такої форми стягнення є грошовий 
еквівалент, передбачений затвердженими таксами. 
По-друге, відшкодування в натурі шкоди, завданої 

незаконними рубками, викликає складнощі при ви-
значенні вартості виконання лісовідновних робіт 
(необхідна розробка та оформлення робочої доку-
ментації, підтверджуючі документи тощо).

Ще однієї особливістю цивільно-правової від-
повідальності є те, що в окремих випадках до-
пускається відповідальність юридичної особи-
працедавця за порушення, допущені його наймани-
ми (штатними) працівниками. цк україни з цього 
приводу стверджує: «Юридична особа відшкодо-
вує шкоду, завдану її працівником під час виконан-
ня (трудових) службових обов'язків» [34]. згідно 
з ч. 1 ст.19 Лк україни, постійні лісокористувачі 
(лісогосподарські підприємства) мають виключне 
право на заготівлю деревини [16]. заготівля дере-
вини в порядку проведення рубок головного корис-
тування, а також інших рубок, пов’язаних із веден-
ням лісового господарства, проводиться власни-
ками лісів і постійними лісокористувачами. тому 
цивільно-правова відповідальність за незаконні 
рубки, вчинені робітниками при виконанні служ-
бових обов’язків, несуть лісогосподарські підпри-
ємства, з якими такі робітники перебувають у тру-
дових відносинах. наприклад, старший майстер 
лісу дає лісорубам вказівку провести вирубку за 
межами лісосіки або неналежно контролює вико-
нання робіт лісорубами лісозаготівельної бригади, 
внаслідок чого ті незаконно зрубують невимічені 
дерева. Позов про стягнення шкоди від незаконної 
рубки у такому випадку буде пред’явлений до лісо-
господарського підприємства, де працює старший 
майстер лісу, що контролював лісозаготівлю.

у цивільному законодавстві розрізняють види 
відповідальності за різними критеріями. Стосов-
но лісового господарства, то, залежно від характе-
ру відносин у сфері лісокористування, виділяють 
два види цивільно-правової відповідальності: до-
говірна та позадоговірна. Договірна відповідаль-
ність завжди є санкцією за порушення договірного 
зобов’язання та наступає у разі невиконання або 
неналежного виконання обов’язків, що випливають 
із договорів у сфері лісокористування, оренди, кон-
цесії. виходячи із загальних положень цивільного 
права, договірна відповідальність виникає не тільки 
з договорів, а й з інших юридичних фактів – адмі-
ністративних актів, односторонніх угод. Більшість 
радянських та вітчизняних науковців-цивілістів 
відносить до договірних відносин порушення умов 
лісокористування, що здійснюється на підставі лі-
сорубного квитка, ордера, лісового квитка. Примі-
ром, на думку о. о. красавчікова, р. о. Халфіної, 
Л. г. кузнєцової адміністративним актом, який 
встановлює попередній правовий зв’язок між по-
рушником та потерпілим, є лісорубний або лісовий 
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квиток [31, c. 232]. ці документи визначають права 
та обов’язки лісокористувачів, строки рубки, роз-
міри плати та інші умови лісокористування. 

Під формою цивільно-правової відповідаль-
ності розуміють форму вираження додаткових 
обтяжень, що покладаються на правопорушника. 
розміри майнової відповідальності за шкоду, за-
вдану лісу, обраховуються у двох формах – шля-
хом стягнення неустойки або таксової вартості 
шкоди, що завдана лісопорушенням. розглянемо їх 
детальніше. у цивільному праві неустойкою нази-
вають грошову суму або інше майно, яке боржник 
повинен передати кредиторові у разі порушення 
боржником зобов’язання [4]. видами неустойки є 
штраф або пеня. ця форма використовується при 
договірній відповідальності. Її суб’єктами є лише 
власники лісів або лісокористувачі, що порушують 
встановлений законом порядок лісокористування. 
у лісових правовідносинах неустойка встанов-
лена законом, тому іноді її називають законною. 
розмір неустойки визначається стосовно таксової 
вартості деревини (збору за використання лісових 
ресурсів), що відпускається на пні, і, як правило, 
у кратних розмірах. такси використовуються у ви-
падку позадоговірної відповідальності, тобто на їх 
підставі стягується шкода, завдана деліктними по-
рушеннями. Почасти такси вважають одним із ви-
дів неустойки, однак не це відповідає положенням 
закону та науковим поглядам.

визначення шкоди за незаконну рубку здійсню-
ється за спеціальними правилами, встановленими 
лісовим законодавством. виділяють два основні 
способи обчислення шкоди, що завдається лісо 
порушеннями – таксовий та витратний (розрахун-
ковий). таксовий спосіб полягає в тому, що розмір 
завданих збитків обчислюється шляхом встанов-
лення кМ україни або уповноваженими державни-
ми органами фіксованого розміру матеріальної від-
повідальності (такси) за завдану лісу шкоду. такси 
встановлюються з урахуванням як матеріального, 
так і екологічного вимірів шкоди. таксовий ме-
тод при визначенні відшкодування застосовується 
тільки до тих видів лісопорушень, що прямо пе-
редбачені в законодавстві. в усіх інших випадках 
застосовуються загальні правила цивільної відпо-
відальності, пов’язані із заподіянням шкоди через 
порушення екологічного законодавства. за витрат-
ним (розрахунковим) способом розмір шкоди обра-
ховується за фактичними витратами, що потрібні 
для відновлення попереднього стану лісової ділян-
ки. Порядок обрахунку встановлюється у відпо-
відній постанові кМ україни або уповноваженого 
державного органу. у вітчизняному лісовому зако-
нодавстві прикладом витратного методу є п. 4 До-

датку 3 Постанови кМ україни «Про затверджен-
ня такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної 
лісу» [26]. викладені положення вимагають при об-
рахунку шкоди, завданої, наприклад, забрудненням 
лісу відходами, враховувати вартість знищення або 
пошкодження лісових культур, природного підрос-
ту та самосіву, вартість робіт, пов'язаних з припи-
ненням негативного впливу на лісові насадження 
зазначених факторів, вартість робіт з очищення те-
риторії, вартість робіт, пов'язаних з вирощуванням 
лісових насаджень до віку, в якому вони пошкодже-
ні зазначеними негативними факторами.

Досить часто відновлення знищених природ-
них ресурсів до попереднього стану є неможли-
вим або потребує тривалого часу. Приміром, ви-
ходячи із середнього строку вирощування стиглого 
м’яколистяного деревостану (70 – 90 років), не-
гайне приведення у попередній стан таких на-
саджень є об’єктивно неможливим [32]. Як вже 
зазначалось, основним способом відшкодування 
шкоди, заподіяної лісу, є відшкодування збитків, 
що визначені у вигляді такс. Без використання такс 
обчислити цей розмір було надзвичайно складним 
завданням. адже особливістю визначення шкоди 
лісопорушення є те, що передбачити, а тим більше 
– довести в суді на день пред’явлення вимоги, всі 
шкідливі наслідки порушення не завжди можливо. 
тому шкода, завдана незаконними рубками, зде-
більшого обраховується за допомогою такс, осно-
вним завданням яких є компенсація грошового 
еквівалента, грошової оцінки негативних наслідків 
лісопорушення. Щоб правильно зрозуміти зміст 
матеріального еквіваленту шкоди, завданої неза-
конними рубками, важливе значення має позиція 
правової науки. це потрібно насамперед для того, 
щоб чітко визначити, з яких елементів сформовані 
існуючі такси за шкоду, заподіяну лісопорушення-
ми. Більшість вітчизняних та російських науковців 
(о. і. крассов, е. Ю. ісмаілова, в. в. костицький, 
в. Д. Басай [2; 7, 11, 12]) сходяться на думці, що у 
структурі екологічної шкоди можна виділити такі 
елементи:

прямі збитки, тобто вартість знищених або 1) 
пошкоджених природних ресурсів;

втрачена вигода, тобто вартість певної 2) 
втраченої кількості природних ресурсів, вартість 
яких проявилася б у майбутньому у зв’язку з підви-
щенням їх продуктивності;

неповернені витрати на матеріально-3) 
технічні засоби, оплату праці та інші, які були вкла-
дені при догляді за довкіллям, підвищенні його 
продуктивності;

необхідні майбутні витрати, які слід по-4) 
нести з метою відновлення рівноваги у лісовому 
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(природному) середовищі, що була порушена вна-
слідок екологічного проступку.

Структуру витрат, що повинні входити до такс, 
можна уявити на прикладі згаданих вище положень 
п. 4 Додатку 3 Постанови кМу №665, згідно з яки-
ми «під час обчислення розміру шкоди, заподіяної 
лісу підприємствами, установами, організаціями 
та громадянами знищенням або пошкодженням 
внаслідок його забруднення хімічними та радіоак-
тивними речовинами, виробничими і побутовими 
відходами, стічними водами, іншими шкідливими 
речовинами, підтоплення, осушення та інших ви-
дів шкідливого впливу, підпалу або недбалого по-
водження з вогнем та порушення інших вимог по-
жежної безпеки в лісах, засмічення побутовими і 
промисловими відходами, враховуються:

знищення або пошкодження лісових куль-−	
тур, природного підросту та самосіву, яке обчис-
люється в десятикратному розмірі діючих такс на 
деревину лісових порід, що відпускається на пні за 
першим розрядом у всіх таксових поясах без засто-
сування встановлених норм зниження такс;

вартість робіт, пов'язаних з припиненням −	
негативного впливу на лісові насадження зазначе-
них факторів або гасінням лісової пожежі;

вартість робіт з очищення території;−	
вартість робіт, пов'язаних з вирощуванням −	

лісових насаджень до віку, в якому вони пошкодже-
ні зазначеними негативними факторами» [26].

зауважимо, що штрафних санкцій у складі такс 
не повинно бути. це прямо суперечить положенням 
ч. 1 ст. 61 конституції україни, згідно з якою ніх-
то не може бути притягнутий до відповідальності 
двічі за одне і теж саме правопорушення [10]. тому 
включення до такси додаткових штрафів в якості 
покарання несумісне із загальними принципами 
законності та справедливості.

відшкодування шкоди, завданої незаконни-
ми рубками, може проводитись у позасудовому 
(добровільному) та судовому (примусовому) по-
рядку. Склад правопорушення включає чотири 
обов’язкові елементи: протиправність поведінки, 
шкоду, причинний зв’язок між протиправністю 
та завданою шкодою та вину заподіювача шкоди. 
Перші три умови є об’єктивними підставами, а чет-
верта – вина – є суб’єктивною підставою цивільно-
правової відповідальності. Протиправність лісо-
порушень слід розуміти як порушення положень 
лісового законодавства, за вчинення яких можливе 
притягнення до цивільно-правової відповідальнос-
ті. від того, чи має шкода вартісну форму, що під-
дається обрахунку у грошових коштах, виділяють 
майнову та немайнову (моральну) шкоду. Подібно 
до класифікації цивільно-правової відповідальнос-

ті, шкода розрізняється залежно від того, у договір-
них чи позадоговірних відносинах вона спричине-
на. Договірна шкода виникає внаслідок порушення 
договірного зобов’язання. Для її позначення най-
частіше використовується термін «збитки». у юри-
дичній літературі переважає позиція, що грошове 
вираження майнової шкоди є збитками. 

Доволі поширеними є випадки, коли тимчасові 
лісокористувачі не завдають лісовому фонду укра-
їни збитків самовільними рубками, але порушують 
інші суттєві умови використання лісової ділянки 
унаслідок чого договір визнається недійсним. так, 
рішенням господарського суду івано-Франківської 
області від 24 грудня 2014 р. [29] було визнано 
недійсним договір довгострокового тимчасового 
користування лісами, укладений між ДП «івано-
Франківське лісове господарство» та го «Прикар-
патське рибальське товариство» через порушення 
останніми істотних умов договору, а саме – облад-
нання трьох водойм для риборозведення, що су-
перечить статтям 1, 5, 19, 21 Лк україни, а також 
Правилам використання корисних властивостей 
лісу [21].

за загальним правилом, для покладення на осо-
бу цивільно-правової відповідальності наявність 
усіх перелічених умов є обов’язковою. за відсут-
ності однієї або кількох умов відповідальності, 
вона не може бути застосована. Додамо, що загаль-
ними підставами звільнення від цивільно-правової 
відповідальності є непереборна сила (форс-мажор) 
та непередбачуваний випадок (казус).

висновок. таким чином, попри вагомий пере-
лік дисциплінарних, адміністративних, криміналь-
них та цивільних правопорушень, пов’язаних з 
тимчасовим користуванням лісами, що міститься в 
українському законодавстві, проаналізувавши їхні 
іманентні риси та структурний склад, ми пропону-
ємо наступне єдине визначення такого правопору-
шення: протиправне винне соціально шкідливе ді-
яння, котре посягає на регламентований порядок 
тимчасового користування лісами, за вчинення 
якого законодавством встановлено юридичну від-
повідальність.
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Постановка проблеми. Політика пам’яті 
в україні стала порівняно недавно ви-

окремлюватися як відносно самостійний на-
прям державної політики. навіть саме поняття 
«державна політика пам’яті» є достатньо новим 
для українського політичного та наукового дис-
курсу, хоча відповідні практики завжди були 
невід’ємним атрибутом будь-якої держави. Дово-
диться констатувати, що тривалий період розви-
тку історичної свідомості  українського суспіль-
ства в умовах незалежності (попри безумовні 
позитивні зрушення) так і не призвів до повного 
подолання тоталітарних стереотипів у сприйнят-
ті минулого та контраверсійних розбіжностей у 
трактуванні його ключових подій і постатей. це 
завдання особливо актуалізується в умовах «гі-
бридної війни», розв’язаної російською Федера-
цією проти україни, адже інформаційний вплив, 
зокрема, фальсифікації історії, є її важливою 
складовою. в умовах нових загроз і викликів в 
яких опинилася україна у постреволюційний пе-
ріод свого розвитку, питання національної консо-
лідації є стратегічним пріоритетом для самого іс-
нування української держави. тому держава має 
максимально задіяти на всіх напрямах, включа-
ючи політику пам’яті, потенціал громадянського 
суспільства. налагодження ефективної співпраці 
у цій сфері, як і у будь-якій іншій, має спиратися 
на відповідну нормативно-правову базу, переду-
сім, конституційно-правові засади.

Стан дослідження. конституційно-правові 
засади громадянського суспільства в україні 
розглядалися у працях таких вітчизняних право-
знавців як М. Баймуратов, г. Берченко, в. кампо, 

і. коліушко, М. орзіх, в. Погорілко, П.. рабіно-
вич, Ю. римаренко, о. Скакун, о. Сурілов, в. та-
цій, Ю. тодика, в. Шаповал, Ю. Шемшученко. 
Деякі аспекти цієї багатопланової проблематики 
проаналізовано у працях дослідників громадян-
ського суспільства в. андрущенка, в. Баркова, 
в. Бебика, в. Беха, в. горбатенка, г. зеленько, а. 
колодій, і. кресіної, Я. Паська, н. Пеліванової 
т. розової, г. Щедрової та інших. окремі питан-
ня даної проблематики висвітлювалися також у 
дослідженнях історичної свідомості, історич-
ної пам’яті та збереження культурно-історичної 
спадщини таких авторів як в. акуленко, в. Бо-
рейко, в. горбик, Ю. зерній, т. катаргіна, т. ку-
рило, Л. нагорна, і. Симоненко, П. толочко, т. 
тронько. однак, конституційно-правові засади 
участі громадських об’єднань саме у реалізації 
політики пам’яті при цьому не виділялися як са-
мостійний предмет дослідження. актуальність 
такого кроку обумовлена також досить суттє-
вими змінами в українському законодавстві, що 
відбуваються останніми роками, підписанням 
угоди про асоціацію україни з Європейським 
Союзом та триваючою в україні конституційною 
реформою. 

 мета статті полягає у тому, щоб проаналі-
зувати конституційно-правові засади участі гро-
мадських об’єднань у реалізації державної полі-
тики пам’яті та їх місце у нормативно-правовій 
базі громадянського суспільства, виділивши її 
основні складові та визначити подальші напрями 
їх удосконалення. 

  виклад основного матеріалу. Суспільно-
політичне значення інтерпретації історичного 

КОНСТИТУЦіЙНО-ПРАвОві  зАСАДИ  УЧАСТі  гРОмАДСЬКИх 
Об’єДНАНЬ  У  РЕАЛізАЦії  ДЕРЖАвНОї  ПОЛіТИКИ  ПАм’ЯТі  в 
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SUMMARY
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досвіду для розбудови власної держави та ста-
новлення української політичної нації завжди 
усвідомлювалося представниками вітчизняної 
еліти. Саме тому історична пам’ять завжди була 
полем гострої інформаційної боротьби і об’єктом 
посиленої уваги з боку держави. Державна по-
літика пам’яті надзвичайно важлива не тільки 
для розв’язання  внутрішніх проблем. вона має 
значний потенціал для вирішення завдань євро-
пейської та євроатлантичної інтеграції україни, 
створення її позитивного міжнародного іміджу, 
налагодження партнерських відносин із сусідні-
ми країнами та протидії зовнішнім загрозам на-
ціональній безпеці.

відродження історичної свідомості після по-
новлення незалежності стало суттєвим чинни-
ком розбудови правової держави та розвитку гро-
мадянського суспільства в україні. у збереженні 
історичної та культурної спадщини, вивченні, 
переосмисленні і популяризації історичного до-
свіду українського народу все більшу роль віді-
грають недержавні структури. Серед них – неза-
лежні дослідницькі та аналітичні центри, това-
риства з охорони пам’ятників історії та культури, 
національно-культурні товариства, ради ветера-
нів, молодіжні організації, товариства дружби та 
культурних зв’язків, осередки краєзнавчого руху, 
професійні об’єднання істориків і педагогів, не-
формальні мережеві інтернет-спільноти та ін.

нормативно-правова база співпраці між дер-
жавою та громадянським суспільством у даній 
сфері визначається, передусім, відповідними 
конституційними нормами, законами україни, 
що регулюють їх реалізацію та конкретизується  
підзаконними актами.

визначна роль історичної свідомості сус-
пільства у створенні незалежної української 
держави, у збереженні та відтворенні самобут-
ньої національної культури українського народу, 
його мови, традицій та духовної спадщини була 
закріплена на найвищому законодавчому рівні 
– у основному законі. у Статті 11 конституції 
україни записано: «Держава сприяє консолідації 
та розвиткові української нації, її історичної сві-
домості, традицій і культури, а також розвиткові 
етнічної, культурної, мовної та релігійної само-
бутності всіх корінних народів і національних 
меншин україни» [1, с. 166].

Діяльність громадських об’єднань у будь-якій 
сфері, зокрема, і щодо формування історичної 
свідомості суспільства та співробітництві у цій 
сфері з органами державної влади, спирається, 

передусім, на реалізацію конституційного права 
на свободу об’єднання у політичні партії та гро-
мадські організації. це право посідає чільне міс-
це серед фундаментальних прав і свобод людини 
та громадянина, усвідомлення яких формувалося 
упродовж історично тривалого часу становлення 
сучасної демократії та глобалізації її стандартів. 
воно визначається конституцією україни та за-
конами україни, іншими чинними вітчизняними 
нормативно-правовими актами, які, у свою чер-
гу, спираються на загально визнані міжнародні 
документи у даній сфері, такі як загальна декла-
рація прав людини (1948 р.), Міжнародний пакт 
про економічні, соціальні і культурні права (1966 
р.) та Міжнародний пакт про громадянські та по-
літичні права (1966 р.) та інші. 

Безпосередньою основою імплементації між-
народних правових актів, що регулюють права 
і свободи людини взагалі та право на свободу 
об’єднань зокрема слугує ст. 9 основного зако-
ну. згідно неї, чинні міжнародні договори, згода 
на  обов’язковість яких надана верховною  ра-
дою  україни,  є  частиною  національного зако-
нодавства україни.

норми розділу іі конституції україни закрі-
плюють принципи, за якими в україні визна-
ються і гарантуються права й свободи людини 
та громадянина згідно із загальноприйнятими 
принципами і нормами міжнародного права. 
конституція україни уможливлює незалежне від 
держави формування та функціонування певних 
інститутів громадянського суспільства. це, зо-
крема, стосується її норм про те, що гарантується 
місцеве самоврядування (Ст. 7); держава гаран-
тує свободу діяльності громадських об’єднань 
(Ст. 15); релігійні об’єднання відокремлені від 
держави (Ст. 35) тощо.

однак найбільше значення для закріплення 
конституційного права на свободу об’єднання та 
його інституалізацію через мережу конкретних 
суб’єктів  громадянського суспільства має Ст. 
36 основного закону. у ній, зокрема, зафіксова-
но: «громадяни україни мають право на свобо-
ду об’єднання у політичні партії та громадські 
організації для здійснення і захисту своїх прав і 
свобод та задоволення політичних, економічних, 
соціальних та інших інтересів, за винятком обме-
жень встановлених законом…»[1]. Дана стаття 
також надає право політичним партіям на участь 
у виборах, та громадянам на створення та участь 
у діяльності професійних спілок. Декларовані 
права гарантуються заключною частиною Ст. 
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36: «ніхто не може бути примушений до вступу 
в будь-яке об’єднання громадян чи обмежений у 
правах за належність до політичних партій або 
громадських організацій. усі об’єднання грома-
дян рівні перед законом» [1]. 

у свою чергу у Ст. 37 конституції україни 
наводиться виключний перелік причин за яких 
можуть бути заборонені утворення та діяльність 
політичних партій та громадських організацій та 
гарантовано, що заборона діяльності об’єднань 
громадян здійснюється лише в судовому порядку.

оскільки, чинну конституцію україни слід 
розглядати як основу подальшого розвитку за-
конодавства i правової системи у цілому, то вва-
жаємо, що цілком резонно погодитися з в. Ф. 
опришком, який виокремлює чотири напрями 
такого розвитку: перший — це прийняття нових 
законів, які випливають з конституції; другий 
зводиться до приведення чинного законодавства 
у відповідність з основним законом; третій — це 
гармонізація законодавства з міжнародним пра-
вом. Щодо четвертого напряму, то він полягає у 
вдосконаленні окремих норм самої конституції 
[2, с. 42 - 43].

тривалий час базовим законом, який регу-
лював в україні громадянську активність, що 
реалізується через громадські об’єднання зали-
шався прийнятий ще у 1992 р. (з того часу в ньо-
го неодноразово  вносилися зміни) закон «Про 
об’єднання громадян». Хоча він відіграв певну 
позитивну роль, проте з часом,  як застарілий у 
багатьох своїх положеннях та такий, що не від-
повідає сучасним європейським стандартам, став 
предметом гострої критики, як вітчизняних гро-
мадських активістів, так і міжнародних організа-
цій. основні європейські стандарти щодо ство-
рення сприятливих умов для розвитку неурядо-
вих організацій були систематизовані у «Фунда-
ментальних принципах щодо статусу неурядових 
організацій в Європі», прийнятих у липні 2002 р. 
та «рекомендації комітету Міністрів ради Євро-
пи державам – членам стосовно правового стату-
су неурядових організацій у Європі № СМ / Rec 
(2007) 14» [3] (далі - рекомендація) прийнятих 
у жовтні 2007 р. україна, своєю чергою, у від-
повідності до своїх міжнародних зобов’язань по-
винна при розробці національного законодавства 
також керуватися даними документами. однак, 
до недавнього часу ці зобов’язання україною не 
були виконані.

важливим імпульсом для подальшого удо-
сконалення законодавства у даній сфері стало те, 

що стратегічні пріоритети державної політики 
сприяння розвитку громадянського суспільства 
уперше були закріплені на законодавчому рівні 
у законі україни «Про засади внутрішньої та зо-
внішньої політики», прийнятому  верховною ра-
дою україни у липні 2010р., у його ст. 5 «засади 
внутрішньої політики у сфері формування інсти-
тутів громадянського суспільства» [4].

Більш конкретні кроки у цьому напрямі були 
здійснені після затвердження у 2012 р. Стратегії 
державної політики сприяння розвитку грома-
дянського суспільства та плану  першочергових 
заходів з її реалізації [5]. на її виконання того ж 
року було ухвалено новий базовий закон «Про 
громадські об’єднання». він визначає громадські 
організації як добровільне об’єднання фізичних 
осіб і (або) юридичних осіб приватного права 
для здійснення і захисту прав і свобод, задово-
лення суспільних, зокрема економічних, соціаль-
них, культурних, екологічних та інших інтересів. 
норми закону максимально наближені до відпо-
відних європейських стандартів та відобража-
ють більшість вимог висловлених представни-
ками вітчизняного  громадянського суспільства. 
так, зняття обмежень щодо захисту інтересів 
виключно своїх членів дозволяє громадським 
об’єднанням ефективніше здійснювати екологіч-
ну, просвітню діяльність, надання правової допо-
моги та інші суспільно-корисні види діяльності. 

вказаним законом передбачено надання гро-
мадським об’єднанням права діяти на всій тери-
торії україні; спрощення державної реєстрації 
громадських об’єднань; приведення положень з 
контролю за діяльністю громадських об’єднань 
до європейських стандартів; спрощення ведення 
громадською організацією господарської діяль-
ності для реалізації своїх статутних завдань. так, 
відповідно до закону, громадські об’єднання зі 
статусом юридичної особи можуть здійснювати 
підприємницьку діяльність не тільки через ство-
рені ними підприємства і суспільства, а й безпо-
середньо, якщо така діяльність відповідає меті 
громадського об’єднання та сприяє її досягнен-
ню [6].

21 березня 2014 року було підписано політич-
ну частину угоди про асоціацію між україною 
та Європейським Союзом (далі - уа), а вже 27 
червня 2014 року, після дострокових президент-
ських виборів, її економічну частину. 16 вересня 
2014 року Європейський парламент ратифікував 
уа синхронно з верховною радою україни. важ-
ливими напрямами реалізації завдань уа та імп-
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лементації її положень є співробітництво безпо-
середньо між організаціями громадянського сус-
пільства (далі - огС) україни та ЄС, участь не-
залежних громадських експертів та їх об’єднань 
у діяльності всіх двосторонніх органів, що утво-
рюються для інституціонального забезпечення 
дієвості уа, подальше наближення вітчизняного 
законодавства (як в цілому, так і щодо громадян-
ського суспільства) до відповідних європейських 
стандартів [7].

Продовжується процес реформування кон-
ституції україни, який має тривалий та супер-
ечливий характер. внаслідок революції гідності 
його новими значними віхами стали відновлення 
парламентсько-президентської форми правління 
через повернення в дію 21 лютого 2014 р. редак-
ції основного закону 1996 р. (із внесеними до неї 
пізніше деякими правками) та розробка Проекту 
закону про внесення змін до конституції украї-
ни (щодо повноважень органів державної влади 
та місцевого самоврядування), який затим був 
відкликаний та доопрацьований. однак, ініціато-
ри цих змін, як і їх попередники, переймалися, 
переважно питаннями розподілу владних повно-
важень, не торкаючись інших розділів конститу-
ції україни, зокрема тих, що стосуються прав та 
свобод людини і громадянина.

Між тим, враховуючи попередні напрацю-
вання експертного середовища та громадських 
активістів, у оновленому основному законі ма-
ють бути посилені та удосконалені конституцій-
ні засади громадянського суспільства. зокрема, 
доцільно було б на конституційному рівні зафік-
сувати основні принципи партнерства держави і 
громадянського суспільства. конституційні нор-
ми про право на об’єднання мають бути приведе-
ні у відповідність до норм закону україни «Про 
громадські об’єднання», в яких вже враховані 
сучасні європейські стандарти здійснення цього 
права. згідно європейських стандартів, конститу-
ційне право на мирні зібрання має бути поширене 
не лише на громадян україни. існує необхідність 
уніфікації юридичної термінології (так, напри-
клад, в чинній редакції конституції україни за-
стосовується вже застаріле поняття «об’єднання 
громадян», водночас чинне законодавство опе-
рує поняттям «громадське об’єднання»). значно 
посилило би можливості громадян впливати на 
законотворчий процес конституційне закріплен-
ня інститутів народної законодавчої ініціативи та 
народного вето.

нова суспільно-політична ситуація, що скла-

лася в україні після перемоги революції гідності, 
позачергових президентських та парламентських 
виборів, підписання угоди про асоціацію з Євро-
пейським Союзом та початку російської агресії 
об’єктивно потребує нагального перегляду та 
актуалізації засад державно-громадської взаємо-
дії на рівні концептуальних документів держав-
ної політики, зокрема, розробку та затверджен-
ня нової редакції Стратегії державної політики 
сприяння розвитку громадянського суспільства. 
такий документ має визначити чіткі орієнти-
ри подальшої роботи щодо удосконалення всієї 
нормативно-правової бази діяльності громадян-
ського суспільства, передусім, її конституційно-
правових засад.

Певними позитивними кроками щодо розши-
рення залучення громадських об’єднань до роз-
робки та реалізації  діяльності  державної політи-
ки пам’яті стало ухвалення останнім часом низки 
законів, що безпосередньо стосуються даної сфе-
ри. це, зокрема, закони україни «Про засуджен-
ня комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки» [8], «Про 
правовий статус та вшанування пам’яті борців за 
незалежність україни у XX столітті» [9], «Про 
увічнення перемоги над нацизмом у Другій сві-
товій війні 1939-1945 років» [10] та деякі інші, 
що спрямовані на проведення рішучої декомуні-
зації україни та подолання тоталітарних елемен-
тів в історичній свідомості суспільства. разом з 
тим, деяка поспішність у прийнятті даних актів 
викликає потребу в удосконаленні їх норм та ме-
ханізмів імплементації.. 

висновки. таким чином, діяльність громад-
ських об’єднань щодо участі у реалізації    дер-
жавної політики пам’яті базується на відповідних 
конституційних нормах, загальних нормативно-
правих актах, що регулюють діяльність громад-
ських об’єднань та нормативно-правих актах, 
що визначають основні напрями власне самої 
політики пам’яті. Для подолання проблем, які 
гальмують розвиток державно-громадської вза-
ємодії у цій сфері суттєве значення має подаль-
ше створення державою більш сприятливих 
умов для функціонування інститутів громадян-
ського суспільства в цілому, зокрема, подальше 
удосконалення його нормативно-правової бази. 
з цією ж метою доцільно розробити та затвер-
дити концепцію державної політики пам’яті, яка 
б чітко визначила об’єкт та суб’єкти державної 
політики пам’яті, її основні завдання, напрями та 
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механізми їх реалізації та, зокрема, роль громад-
ських об’єднань як активних суб’єктів політики 
пам’яті та повноцінних партнерів держави. 
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Постановка проблеми. Побудова опти-
мальної моделі організації влади на міс-

цевому рівні та удосконалення взаємозв’язків 
всередині неї завжди є актуальним питанням для 
будь-якої демократичної держави. еволюція сус-
пільних відносин у сфері місцевого самовряду-
вання вимагає постійного оновлення законодав-
ства, а також всебічного наукового дослідження 
як нових правових інститутів, так і тих, що існува-
ли дотепер, але в сучасних умовах набули нового 
змісту. на теперішній час актуальною проблемою 
в україні є пошук підходів до децентралізації пу-
блічної влади. у зв’язку з цим мають місце спро-
би проведення низки реформ, пов’язаних з розпо-
ділом повноважень всередині системи публічної 
влади та оновленням законодавчої бази з метою 
надання органам місцевого самоврядування біль-
шої самостійності. існування автономних орга-
нів та посадових осіб місцевого самоврядування, 
наділених широким спектром повноважень, не-
можливе без створення належного механізму їх 
відповідальності.

метою статті є аналіз правової регламентації 
такої муніципально-правової санкції, як достро-

кове припинення повноважень сільського, селищ-
ного, міського голови за рішенням відповідної 
ради, а також практики її реалізації в україні, на 
основі чого запропоновані шляхи вирішення іс-
нуючих проблем.

Стан дослідження проблеми. Схожою 
проблематикою займалися українські вчені: 
М. о. Баймуратов, о. в. Батанов, П. М. Любчен-
ко, о. Ю. Лялюк, о. г. остапенко, в. Ф. Погорілко, 
к. Є. Соляннік, Ю. в. ткаченко, в. Л. Федоренко, 
о. Ф. Фрицький та інші, а також науковці інших 
країн світу, зокрема і. о. алєксєєв, і. в. видрін, 
М. С. Долгополова, к. С. ізмайлова, к. М. за-
болотських, а. о. кондрашов, М. о. краснов, 
о. о. кутафін, в. і. Фадєєв, г. М. чеботарьов, 
М. М. черногор, к. С. Шугріна та інші. Їх пра-
ці були присвячені переважно питанням юри-
дичної відповідальності органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування, в тому числі і 
муніципально-правової відповідальності, але 
комплексного аналізу дострокового припинення 
повноважень сільського, селищного, міського го-
лови за рішенням відповідної ради не було про-
ведено.
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SUMMARY
Article is devoted to improving the legal regulation of early termination of the chairman of village, township or city by 

decision of the local council. It is analyzed the legal basis and practice of realization of such municipal sanction in Ukraine. 
It is shown a lot of examples of early termination of the chairman of village, township or city by decision of the local council 
in different regions of Ukraine. It is analyzed in detail the procedure of realization of such municipal sanction on the basis 
of which it is focused on the existing gaps and collisions in the national legislation of Ukraine. It is proposed solutions to 
existing problems, including through amendments and additions to current municipal legislation of Ukraine.

Key words: local governments, municipal liability, municipal sanctions, termination of the chairman of village, township 
or city, the local council, local community.

АНОТАЦіЯ
Стаття присвячена питанням вдосконалення правової регламентації дострокового припинення повноважень 

сільського, селищного, міського голови за рішенням відповідної ради. аналізується стан правової основи та прак-
тика реалізації такої муніципально-правової санкції в україні. наводиться низка прикладів застосування достро-
кового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови за рішенням відповідної ради у різних 
регіонах україни. Детально розглядається порядок реалізації такої муніципально-правової санкції, на основі чого 
акцентується увага на існуючих прогалинах і колізіях у національному законодавстві україни. Пропонуються ва-
ріанти вирішення існуючих проблем, зокрема за допомогою внесення змін і доповнень у чинне муніципальне за-
конодавство україни.

Ключові слова: місцеве самоврядування, муніципально-правова відповідальність, муніципально-правові санк-
ції, припинення повноважень, сільський, селищний, міський голова, місцева рада, територіальна громада.
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виклад основного матеріалу. Серед форм ре-
алізації муніципально-правової відповідальності 
органів та посадових осіб системи місцевого са-
моврядування є така муніципально-правова санк-
ція, як дострокове припинення повноважень сіль-
ського, селищного, міського голови за рішенням 
відповідної ради, що закріплена у статтях 26, 42, 
59, 79 закону україни «Про місцеве самовряду-
вання в україні», де викладені підстави та поря-
док її реалізації [1].

за частотою реалізації це одна із найуживані-
ших муніципально-правових санкцій в україні. 
Додатково порядок прийняття рішення відповід-
ною місцевою радою щодо дострокового припи-
нення повноважень сільського, селищного, місь-
кого голови регулюється регламентом цієї ради, 
хоча з огляду на ст. 146 конституції україни [2] 
питання відповідальності органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування повинні визнача-
тись законом.

Слід зазначити, що сільський, селищний, місь-
кий голова не має аналогічних повноважень щодо 
відповідної місцевої ради. так, він є головною 
посадовою особою місцевого самоврядування, 
обирається безпосередньо територіальною гро-
мадою, представляє її інтереси та волю у своїй ді-
яльності тощо, але норми муніципального права 
україни не надають йому можливості самостійно 
достроково припинити повноваження відповід-
ної ради [Див.: 3]. така позиція законодавця є 
виправданою, адже місцева рада є колегіальним 
органом, що припускає виваженість та помірко-
ваність у прийнятті рішень, а також представни-
цтво волі широкого загалу, майже усіх членів те-
риторіальної громади. До того ж, якщо рішення 
щодо дострокового припинення повноважень від-
повідного сільського, селищного, міського голо-
ви має підтримку 2/3 депутатів відповідної ради 
і більше (ч. 3 ст. 79 закону україни «Про місцеве 
самоврядування в україні» [1]), то це вагома під-
става. такий факт свідчить про серйозні недоліки 
у роботі головної посадової особи системи місце-
вого самоврядування.

завдання сільського, селищного, міського 
голови як єдиноначального суб’єкта публічної 
влади – оперативне вирішення питань місцевого 
значення, які віднесені до його компетенції. Про-
те, законодавчо визначено, що у разі виявлення 
сільським, селищним, міським головою фактів 
неналежної роботи відповідної місцевої ради, 
він може призначити місцевий референдум, по-
ставивши на голосування питання дострокового 
припинення повноважень цієї ради (ч. 3 ст. 78 
закону україни «Про місцеве самоврядування в 

україні» [1]). і тоді вже територіальна громада 
вирішуватиме: припинити достроково повнова-
ження ради та сформувати новий її склад, чи дати 
їй можливість у тому ж складі ліквідувати факти 
порушення законодавства та здійснювати надалі 
власні повноваження належним чином. в цьому 
і проявляється мета існування муніципально-
правової відповідальності – забезпечити належну 
роботу органів та посадових осіб системи місце-
вого самоврядування, та їхню відповідальність 
саме перед територіальною громадою як первин-
ним суб’єктом системи місцевого самоврядуван-
ня.

на сьогоднішній день в україні немає єдиної 
процедури реалізації муніципально-правових 
санкцій. кожний захід муніципально-правової 
відповідальності має власний порядок реалізації. 
Проте, слід зазначити, що відповідно до ст. 146 
конституції україни [2], ч. 2 ст. 74 та ч. 3 ст. 75 
закону україни «Про місцеве самоврядування в 
україні» [1] питання відповідальності органів та 
посадових осіб системи місцевого самоврядуван-
ня, зокрема, підстави, порядок та випадки засто-
сування кожної муніципально-правової санкції 
на сьогоднішній день повинні визначатись ви-
ключно законами україни.

Порядок реалізації такої муніципально-
правової санкції, як дострокове припинення по-
вноважень сільського, селищного, міського голо-
ви за рішенням відповідної ради, передбачений 
ч. 3 ст. 79 закону україни «Про місцеве самовря-
дування в україні» [1]. у разі, якщо сільський, 
селищний, міський голова порушує конституцію 
або закони україни, права і свободи громадян, 
не забезпечує здійснення наданих йому повно-
важень, то його повноваження можуть бути до-
строково припинені за рішенням відповідної 
ради, прийнятим шляхом таємного голосування 
не менш як 2/3 голосів депутатів від загального 
складу ради.

Практика діяльності місцевих рад свідчить, що 
у разі розгляду такого питання місцевою радою, 
іноді сільський, селищний, міський голова чи де-
путати відповідної ради вказують на необхідність 
врахування голосу сільського, селищного, місь-
кого голови під час підрахунку загальної кількос-
ті голосів. так, наприклад, 24 квітня 2013 року, 
на пленарному засіданні сесії черкаської міської 
ради було проведено таємне голосування з приво-
ду дострокового припинення повноважень чер-
каського міського голови, у якому взяли участь 43 
депутата [4]. однак за результатами підрахунку 
кількості голосів рішення було визнано не при-
йнятим. голова лічильної комісії зачитав протокол 



99

JURnALUL  JURIDIC  nAȚIOnAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICă • национаЛьнЫй  ЮриДичеСкий  ЖурнаЛ: теориЯ  и  Практика •  nATIOnAL  LAW  JOURnAL:  THEORY  AnD  PRACTICE

AUgUSt 2015

лічильної комісії позачергової сесії, і за результа-
тами голосування лічильна комісія виявила, що 
один бюлетень зник, один бюлетень був визнаний 
недійсним, один депутат проголосував проти, а 
отже за прийняття рішення про дострокове при-
пинення повноважень черкаського міського го-
лови проголосувало 40 депутатів із 60 депутатів 
загального складу ради. голова лічильної комісії 
також зазначив, що така кількість голосів є до-
статньою, відповідно до ч. 3 ст. 79 закону украї-
ни «Про місцеве самоврядування в україні», адже 
«мер не входить до повного складу міської ради, 
і тому його голос можна не враховувати». Проте, 
протокол підписаний лише чотирма із п’яти чле-
нами лічильної комісії. один із членів лічильної 
комісії підписав протокол з особливою думкою, 
зазначивши при цьому, що «за легітимну відстав-
ку мера мало б проголосувати 2/3 складу ради (в 
черкаській міськраді 60 депутатів і міський го-
лова)», тобто 41 депутат міськради. наступним 
питанням, що ставилося на голосування у чер-
каській міськраді, було затвердження протоколу 
лічильної комісії, за що проголосувало 39 депута-
тів міськради. Після сесії прес-служба черкась-
кої міськради оприлюднила офіційну позицію: 
«рішення про дострокове припинення повнова-
жень міського голови одарича Сергія олеговича 
на позачерговій сесії черкаської міської ради не 
було прийнято. за проголосувало – 40 депутатів, 
1 – проти, 1 бюлетень зіпсований. Стаття 59 за-
кону україни «Про місцеве самоврядування в 
україні» говорить, що «при встановленні резуль-
татів голосування до загального складу сільської, 
селищної, міської ради включається сільський, 
селищний, міський голова, якщо він бере участь 
у пленарному засіданні ради, і враховується його 
голос» [5].

Дійсно, ч. 2 ст. 59 містить таке положення. 
Проте, з огляду на зазначене, слід сказати про на-
явність змістовної колізії у законі україни «Про 
місцеве самоврядування в україні» [1], яка ви-
рішується загальним правилом, напрацьованим 
теорією та практикою правозастосування. норма 
ч. 3 ст. 79 закону україни «Про місцеве самовря-
дування в україні» [1] є спеціальною у порівнян-
ні із загальною нормою ч. 2 ст. 59 цього закону. 
До того ж, у ч. 2 ст. 59 закону україни «Про міс-
цеве самоврядування в україні» [1] вказується: 
«рішення ради приймається на її пленарному 
засіданні після обговорення більшістю депута-
тів від загального складу ради, крім випадків, 
передбачених цим законом», тобто, із зазначен-
ням, що є виключення з цього правила, зокрема, 
які містяться у ст. 79 цього закону. таким чином, 

у цих правовідносинах має застосовуватись нор-
ма спеціальна, яка зазначена у ч. 3 ст. 79 закону 
україни «Про місцеве самоврядування в украї-
ні»: рішення має бути прийняте шляхом таємного 
голосування не менш як двома третинами голосів 
саме депутатів від загального складу ради. При 
цьому голос відповідного сільського, селищного, 
міського голови враховувати не потрібно.

Порядок прийняття рішення місцевої ради з 
цього питання аналогічний порядку прийняття 
будь-яких інших рішень ради, за винятком ква-
ліфікованої більшості голосів, і закріплений, як 
правило, у регламенті відповідно місцевої ради 
[Див.: 6], та відповідає положенням закону укра-
їни «Про місцеве самоврядування в україні» [1], 
що стосуються питань розробки та прийняття 
рішень місцевої ради. за загальним правилом це 
питання розглядається у відповідних постійних 
комісіях, а потім до порядку денного сесії (пле-
нарного засідання) вноситься відповідний пункт. 
в результаті розгляду цього питання на пленар-
ному засіданні обирається лічильна комісія, або 
ж підрахунком голосів займається лічильна ко-
місія, яка вже створена на цій сесії. голосування 
відбувається таємно, шляхом подачі бюлетенів. 
за дострокове припинення повноважень повинно 
висловитись не менше 2/3 депутатів від загаль-
ного складу відповідної ради. Після підрахунку 
голосів оголошуються результати голосування. 
за результатами голосування готується рішен-
ня відповідної ради, яке підписує головуючий, в 
тому числі, сільський, селищний, міський голова, 
повноваження якого достроково припиняються.

Якщо особа, повноваження якої припиняють-
ся достроково, бере активну участь у цьому пле-
нарному засіданні, то існує велика імовірність 
того, що вона всіляко чинитиме опір проведенню 
цієї процедури: головуючий може не підписува-
ти прийняте радою рішення, оголосити пленарне 
засідання чи сесію закритим і не допустити го-
лосування з приводу цього питання, оголосити 
перерву тощо, і тим самим також чинити опір 
прийняттю відповідного рішення. такі випадки 
відомі у практиці функціонування місцевого са-
моврядування в україні. наприклад, у м. збараж 
тернопільської області міська рада пропонувала 
внести до порядку денного питання стосовно до-
строкового припинення повноважень міського го-
лови, який був головуючим на цьому пленарному 
засіданні. але він відмовився ставити це питання 
на голосування, посилаючись на різні причини. 
Після цього депутати обговорили це питання у 
постійних комісіях, і на наступне пленарне засі-
дання воно уже було внесено до порядку денного 
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і поставлено на голосування. в результаті таєм-
ного голосування більше 2/3 депутатів від загаль-
ного складу міської ради виразили своє рішення 
за дострокове припинення повноважень міського 
голови. встановлення результатів голосування 
здійснювалось публічно, з відео-фіксацією. Про-
те, міський голова все одно звинуватив міську 
раду у фальсифікації підрахунку голосів, фабри-
кації результатів голосування, і заявив, що він 
оскаржуватиме його у суді. Підписувати прийня-
те рішення міської ради він відмовився [7].

Слід зазначити, що муніципальне законодав-
ство україни не містить альтернативи, якщо го-
ловуючий відмовляється підписувати прийняте 
радою рішення. звичайно, безпідставна відмова 
від підпису рішення, прийнятого місцевою ра-
дою, є протиправною поведінкою сільського, се-
лищного, міського голови. але у будь-якому разі 
така ситуація може мати місце, а закон не надає 
іншого варіанту. вважаємо, що, по-перше, закон 
чи регламент місцевої ради (у разі законодавчого 
закріплення такої можливості додаткового врегу-
лювання цих питань у регламентах відповідних 
місцевих рад) повинен забороняти брати активну 
участь у такому засіданні особі/особам, повно-
важення якої/яких достроково припиняються. це 
може мати вияв, наприклад, у нормах про відсто-
ронення зазначеної особи від здійснення повно-
важень на період розгляду радою цього питання. 
По-друге, у будь-якому разі треба мати альтерна-
тиву у підписанні рішення місцевої ради, якщо 
головуючий відмовився, чи з інших причин не 
може підписати рішення відповідної ради. таке 
право може бути надано, наприклад, секретарю 
ради, чи іншій особі, яка головує на цьому за-
сіданні, відповідно до положень закону україни 
«Про місцеве самоврядування в україні» [1] та 
регламенту відповідної ради. такі правила допо-
можуть вирішити схожу ситуацію й у інших ви-
падках прийняття рішень місцевих рад.

Допускаємо, що порядок дострокового при-
пинення повноважень суб’єктів муніципальної 
влади за рішенням відповідної ради має перед-
бачати певні гарантії особи, повноваження якої 
достроково припиняються. наприклад, право 
виступу для пояснення ситуації, що склалася, 
для надання відповідей на запитання депутатів 
тощо. і це стосується дострокового припинення 
повноважень як сільського, селищного, міського 
голови, так і інших осіб місцевого самоврядуван-
ня, повноваження яких можуть бути достроково 
припинені за рішенням відповідної ради.

відповідно до п. 2 ч. 7 ст. 79 закону украї-
ни «Про місцеве самоврядування в україні» [1] 

повноваження сільського, селищного, міського 
голови припиняються достроково, а відповідна 
особа звільняється з посади з дня прийняття від-
повідною радою рішення про дострокове припи-
нення повноважень.

До 2010 року практика реалізації цієї 
муніципально-правової санкції, як вказують ана-
літики [Див.: 8], мала лише поодинокі прояви, 
і тільки стосовно міських голів міст обласного 
значення, та сприймались суспільством як ви-
няток. у таких випадках, як правило, головним 
мотивом і рушійною силою дострокового при-
пинення повноважень міського голови ставали 
їх конфліктні відносини з депутатами місцевої 
ради. Після виборів 2010 року ситуація суттєво 
змінилась, і протягом менш ніж двох років уже в 
кількох містах обласного значення були достро-
ково припинені повноваження міських голів. Як 
зазначають аналітики, насторожує той факт, що 
ці випадки мали політичне забарвлення, і стосу-
вались міських голів, які не належали на той час 
до правлячої партії. у більшості випадків умо-
тивованість рішень місцевих рад виглядала до-
волі сумнівною. разом з тим, усунутим з посади 
сільським, селищним, міським головам, з пере-
мінним успіхом вдавалось довести у судах не-
правомірність дій депутатів. Ситуації були схожі 
– після дострокового припинення повноважень 
сільського, селищного, міського голови, відпо-
відно до ч. 2 ст. 42 закону україни «Про місцеве 
самоврядування в україні» [1], його повноважен-
ня тимчасово здійснював секретар відповідної 
ради, який, як правило, або був представником 
провладної на той час політичної сили, або ло-
яльним до центральної влади і провідної полі-
тичної партії.

так, наприклад, 31 березня 2011 р. чернівецька 
міська рада ухвалила рішення [9] про дострокове 
припинення повноважень міського голови Мико-
ли Федорука, який на виборах 2010 року мешкан-
цями чернівців був уп’яте обраний на посаду. за 
нього було віддано понад 60% голосів виборців. 
відразу після підрахунку голосів депутатів місь-
кої ради з приводу дострокового припинення по-
вноважень чернівецького міського голови було 
ухвалене рішення міськради про покладання ви-
конання обов’язків міського голови на секретаря 
ради віталія Міхайлішина. вже 1 квітня 2011 р. 
членами правління асоціації міст україни було 
направлено відповідне звернення на ім’я голови 
верховної ради з проханням звернути увагу на 
ситуацію, яка склалася у чернівецькій міській 
раді, та у разі необхідності призначити позачер-
гові вибори до неї. При цьому 13 квітня 2011 р. 
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міська рада вносить зміни до регламенту та до 
Положення про постійні комісії, які відповідно 
до висновків інституту законодавства верхо-
вної ради україни та інституту держави і права 
ім. корецького визнані такими, що не відповіда-
ють конституції україни. 14 квітня 2011 р. місь-
кою радою ухвалюється рішення про практично 
повну зміну персонального складу виконкому 
ради та звільнення усіх заступників міського го-
лови. не зважаючи на підтримку асоціації міст 
україни, М. Федорук так і не зміг ані довести 
свою правоту у суді, ані домогтися призначення 
дострокових виборів. верховна рада тричі роз-
глядала проекти актів про призначення достро-
кових виборів у м. чернівцях (7 квітня 2011 р., 
20 жовтня 2011 р і 21 березня 2012 р.). однак два 
рази відповідну постанову не було ухвалено, а 
на третій раз проект постанови взагалі не було 
включено до порядку денного за браком голосів. 
у судах перебуває декілька справ, де позивачем 
виступає М. Федорук, але можна побачити, що 
наявні усі ознаки затягування процесу їх роз-
гляду. у чернівцях була створена ініціативна 
група «захистимо чернівці!», яка звернулася з 
відкритим зверненням до голови верховної ради 
та до асоціації міст щодо незаконного усунен-
ня М. Федорука з посади міського голови, але це 
результатів не дало. відбулося як мінімум шість 
зборів різних ініціативних груп з метою ініцію-
вати проведення місцевого референдуму. Жодну 
ініціативну групу не було зареєстровано міською 
радою. незважаючи на згадані вище експертно-
правові висновки про неконституційність рішень 
міськради, ці рішення залишалися чинними.

29 червня 2011 року міська рада міста ново-
дністровська абсолютною більшістю голосів 
висловила недовіру міському голові руслану 
Панчишину. за таке рішення проголосувало 19 
депутатів з 28 присутніх, при загальному складі 
ради – 30 депутатів. таким чином, рішення не на-
брало кваліфікованої більшості у 2/3 голосів від 
загального складу ради. 20 вересня 2011 року де-
путати все ж таки проголосували за дострокове 
припинення повноважень міського голови [10]. з 
тридцяти депутатів за це рішення проголосував 
21 депутат, і рішення було прийнято. Секретарем 
міськради було обрано Миколу Лутчака, на той 
час генерального директора тов «Мехтрансбуд», 
одного з підрядників будівництва Дністровської 
гаеС. М. Лутчак був єдиним кандидатом. за 
нього проголосували 25 депутатів з 29, інші 4 
висловились проти. у вересні-жовтні 2011 року 
двічі відбувалися збори з ініціювання референ-
думу про дострокове припинення новодністров-

ської міської ради, але це не мало реального про-
довження. у листопаді Сокирянський районний 
суд чернівецької області відмовив у задоволенні 
позовної заяви р. Панчишина до новодністров-
ської міськради з приводу даної ситуації. 8 лю-
того 2012 р. народним депутатом г.г. Москалем 
на розгляд верховної ради україни було подано 
проект постанови «Про призначення позачерго-
вих виборів новодністровського міського голови 
(міська рада міста новодністровська чернівець-
кої області)». Проте несподівано вінницький апе-
ляційний адміністративний суд 12 квітня 2012 р. 
відновив руслана Панчишина на посаді міського 
голови міста новодністровська чернівецької об-
ласті, задовольнивши його апеляційну скаргу. 
При цьому, рішення новодністровської міської 
ради від 20 вересня 2011 року про дострокове 
припинення повноважень міського голови було 
визнано незаконним і скасовано.

13 березня 2012 р. нетішинська міська рада 
ухвалила рішення про дострокове припинення 
повноважень міського голови ольги омельчук. 
за прийняття такого рішення проголосувало 27 
депутатів із 41 депутата загального складу ради. 
До рішення ради було додано доволі великий 
перелік підстав для дострокового припинення 
повноважень міського голови, серед яких було 
зазначено, що у травні 2011 р. рішенням сесії 
міської ради роботу міського голови о. омельчук 
було визнано незадовільною; на початку березня 
2012 року розглядалося питання про неналежну 
організацію міським головою роботи виконавчо-
го комітету нетішинської міської ради, і рішен-
ням ради виконком було розпущено. в результаті 
прийнятого рішення від 13 березня 2012 р. тим-
часово виконуючим обов’язки міського голо-
ви став Микола Степаненко. 21 березня 2012 р. 
рішенням ради було звільнено усіх заступників 
міського голови та призначено новий склад ви-
конкому [Див.: 8].

закон україни «Про місцеве самоврядування 
в україні» [1], поряд із вищезазначеною санк-
цією, у п. 10 ч. 1 ст. 26 передбачає прийняття 
рішення про недовіру сільському, селищному, 
міському голові на пленарних засіданнях відпо-
відної місцевої ради. Пункт 8 ч. 2 ст. 19 закону 
україни «Про статус депутатів місцевих рад» 
[11] дещо дублює це положення законодавства. 
Проте, при цьому законодавство не передбачає 
ані процедури його застосування, ані інших по-
ложень, які б стосувались недовіри, і як показує 
практика діяльності місцевих рад, депутати по-
перемінно використовують поняття то «достро-
кове припинення», то «вираження недовіри». 
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на нашу думку, довіра – не правова категорія, а 
підстави застосування муніципально-правових 
санкцій мають бути закріпленні нормами муні-
ципального права. тому, пропонуємо, виключити 
положення щодо вираження недовіри із закону 
україни «Про місцеве самоврядування в украї-
ні» [1] та закону україни «Про статус депутатів 
місцевих рад» [11]. До того ж слід сказати, що в 
цьому положенні муніципального законодавства 
немає потреби, оскільки завдання контролю міс-
цевої ради за головною посадовою особою міс-
цевого самоврядування, чільника виконавчого 
органу цієї ради, виконують норми закону укра-
їни «Про місцеве самоврядування в україні» [1], 
які дозволяють відповідній раді достроково при-
пинити повноваження відповідного голови.

висновки. Підсумовуючи вищевикладене, 
зазначимо, що на теперішній час муніципальне 
законодавство україни надає можливість тери-
торіальній громаді контролювати власні органи 
та посадових осіб системи місцевого самовря-
дування і застосовувати у разі необхідності до 
них негативні наслідки – муніципально-правові 
санкції – як безпосередньо, так і за допомогою 
найвищого представницького органу – місцевих 
рад. Порядок реалізації такої муніципально-
правової санкції як дострокове припинення 
повноважень сільського, селищного, міського 
голови за рішенням відповідної ради має певні 
недоліки, які суттєво впливають на ефективність 
її реалізації в україні. тому чинне муніципальне 
законодавство україни потребує сьогодні нагаль-
них змін. на превеликий жаль, з боку законодав-
ця цим питанням приділяється вкрай мало уваги, 
не дивлячись на те, що місцеве самоврядування 
є необхідною умовою розвитку будь-якої демо-
кратичної держави. Ми наголошуємо, що кожна 
муніципально-правова санкція, в тому числі і 
дострокове припинення повноважень сільського, 
селищного, міського голови за рішенням відпо-
відної ради, повинна мати просту, зрозумілу, і в 
той же час досконалу процедуру реалізації. адже 
потреба в їх застосуванні пов’язана з наявністю 
певних загальних інтересів: суспільних, держав-
них, муніципальних тощо. за наявності такого 
механізму реалізації муніципально-правових 
санкцій муніципальне право україни здобуде ре-
ально діючі власні засоби захисту муніципально-
правових відносин. 

реалізація муніципально-правових санкцій, 
особливо на даному етапі розвитку україни, по-
требує належного, детального попереднього пра-
вового аналізу, і, в першу чергу, на теоретичному 
рівні. це надасть змогу зекономити час, бюджет-

ні кошти і забезпечити належною охороною та 
захистом реалізацію норм муніципального права 
україни, права територіальної громади на здій-
снення місцевого самоврядування в україні, а 
також усіх муніципально-правових відносин. Без 
вирішення цих завдань муніципально-правові 
норми втрачають своє призначення та соціальну 
сутність.

з метою вдосконалення процедури реаліза-
ції дострокового припинення повноважень сіль-
ського, селищного, міського голови за рішенням 
відповідної ради ми пропонуємо:

1) закріпити у муніципальному законодавстві 
положення щодо усунення сільського, селищного, 
міського голови, повноваження якого достроково 
припиняються за рішенням відповідної ради, від 
участі у пленарному засіданні цієї ради;

2) передбачити у нормах муніципального пра-
ва альтернативу у підписанні рішення місцевої 
ради, якщо головуючий відмовився, чи з інших 
причин не може підписати рішення відповідної 
ради. таке право може бути надано, наприклад, 
секретарю ради, чи іншій особі, яка головує на 
цьому засіданні, відповідно до положень закону 
україни «Про місцеве самоврядування в украї-
ні» [1] та регламенту відповідної ради.

3) подолати існуючі колізії у муніципальному 
праві україни, зокрема, пропонуємо виключи-
ти п. 10 ч. 1 ст. 26 закону україни «Про місцеве 
самоврядування в україні» [1] та п. 8 ч. 2 ст. 19 
закону україни «Про статус депутатів місцевих 
рад» [11] у частині, що дублює положення щодо 
«вираження недовіри сільському, селищному, 
міському голові відповідною радою»;

4) передбачити у положеннях муніципального 
законодавства гарантії особи, до якої застосову-
ється муніципально-правові санкції. таку пропо-
зицію можна втілити за допомогою, наприклад, 
закріплення права на публічний виступ особи, 
повноваження якої достроково припиняються, 
з метою пояснення ситуації, що склалася, а та-
кож надання відповідей на існуючі запитання. у 
поведінці владних суб’єктів діє спеціально до-
звільний принцип, закріплений у ч. 2 ст. 19 кон-
ституції україни – дозволено лише те, що прямо 
передбачено у конституції та законах україни. 
отже, представники муніципальної влади мо-
жуть захищати себе від безпідставного застосу-
вання муніципально-правових санкцій лише тоді, 
коли їм законодавством прямо надана така мож-
ливість. це буде одним із проявів утвердження та 
реалізації принципу справедливості у механізмі 
застосування муніципально-правових санкцій та 
безумовно підвищить ефективність їх реалізації.
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Постановка проблеми. ретроспективний 
погляд через призму інституту приватного 

обвинувачення на розвиток кримінального проце-
суального права, дає можливість порівняти його зі 
своєрідною синусоїдою: коливання питомої ваги 
приватного обвинувачення у кримінальному про-
цесі від максимального до мінімального значення 
почергово змінювались одне одним залежно від 
ступеня розвитку суспільства.  Дана закономір-
ність свого часу доволі влучно була відображена 
в роботі і. Я. Фойницького, який пропонував з по-
зиції балансу приватних і публічних інтересів у 
кримінальному судочинстві виділяти три періоди 
його історичного розвитку: 1) підпорядкування 
державного начала приватному; 2) поглинання 
державним началом не тільки приватного, а й 
особистості взагалі і зведення процесу до без-
особового провадження; 3) забезпечення у про-
цесі прав особи та її участі при визнанні дер-
жавного начала кримінального процесу [1, с. 
18]. відмітимо, що дана періодизації цілком ві-
рно відображує ґенезу інституту приватного об-
винувачення у найбільш загальному масштабі. 
Проте, зважаючи, що вказана періодизація була 
запропонована професором Фойницьким і. Я. з 
погляду науковця кінця 19 початку 20 століття, 
безумовно в ній не могли бути відображені по-
дальші «витки синусоїди» розвитку приватного 
обвинувачення: вагоме зменшення числа про-
ваджень у формі приватного обвинувачення за 

радянських часів та їх відродження у законодав-
стві пострадянських держав. але, повторимось, 
в цілому запропонована періодизація цілком 
може служити підґрунтям для побудови подаль-
ших досліджень. 

Стан дослідження. Питання інституту при-
ватного обвинувачення завжди викликало увагу 
зі сторони науковців. зокрема в своїх працях да-
ної проблематики у тій чи іншій мірі торкались 
о. о. артамонова Ф. н. Багаутдинов, в. в. До-
рошков, С. і. катькало, в. з. Лукашевич, н. в. Ма-
лярчук, С. і. Перепелиця, о. о. Седаш, в. в. Хату-
аєва, о. в. Шпотаківська та ін.

мета. у свою чергу перед собою ми ставимо 
ціль прослідкувати закономірності історичного 
розвитку інституту проваджень приватного об-
винувачення як на теренах україни, так і в су-
сідніх державах.

виклад основного матеріалу. історія станов-
лення кримінального процесу свідчить про пе-
реважання у ньому на початкових етапах саме 
приватних засад. Пояснюють це тим, що у пері-
од зародження держави і права панував приват-
ноправовий погляд на злочин з причин відсут-
ності на той час уявлення про суспільну шкоду 
та суспільні інтереси. До того часу, поки злочин 
розглядався як образа, засобами захисту був на-
ділений сам потерпілий і практично саме у цей 
період часу зароджується і розпочинає своє фор-
мування інститут приватного обвинувачення 
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SUMMARY
The issue of formation and development of the institute of private accusation in the criminal procedural law is studied 

in the article. Historical forms of the criminal process and their interrelation with modern institute of private accusation 
contemplated. Overview of the main scientific positions, including the critical point of view is carried out. The process of 
development of the institute of private accusation in the post-Soviet space is considered. It was concluded that a substantial 
growth of the institute of private accusation in the criminal procedure law of modern states takes place.
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АНОТАЦіЯ
у статті досліджено питання становлення та розвитку інституту приватного обвинувачення в кримінальному 

процесуальному праві. розглянуті історичні форми кримінального процесу та їх співвідношення із сучасним ін-
ститутом приватного обвинувачення. Проведено огляд основних наукових позицій, в тому числі з критичної точки 
зору. розглянуто процес розвитку інституту приватного обвинувачення на пострадянському просторі. зроблено 
висновок про істотне розширення інституту приватного обвинувачення в кримінальному процесуальному законо-
давстві сучасних держав. 

Ключові слова: історія кримінального процесу, приватне обвинувачення, приватні начала, диспозитивність, 
публічність. 
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[див.: 2, с. 59-60]. Подібний погляд висловлюва-
ли і російські дослідники, в роботах яких мож-
на знайти позицію щодо існування приватного 
обвинувачення ще у Давній русі, де криміналь-
ний процес носив приватно-позовний характер, 
оскільки справа могла бути порушена тільки по 
скарзі або «чолобитній» [див.: 3, с. 38].

Погоджуючись із загальною тезою щодо за-
родження приватного обвинувачення в рамках 
приватно-позовного типу кримінального процесу, 
все ж вважаємо за необхідне уточнити, що таке 
зародження можна помітити на ще більш ранніх 
етапах, коли мала місце обвинувальна форма кри-
мінального процесу. Принципова відмінність між 
вказаними типами процесу (яка в цілому не впли-
ває на тезу щодо превалювання у них приватного 
начала) полягає в наступному. обвинувальне су-
дочинство було лише першою з форм у історич-
ному розвитку змагального процесу, в рамках якої 
нестача свідомої духовної свободи індивіда обер-
талась сліпим схилянням перед веліннями запо-
відей та звичаїв. Для того, щоб розпочати такий 
процес, достатньо було висунути обвинувачення 
(власне чому він й іменувався обвинувальним) – 
все інше завершував випадок або гладіатор. Для 
приватно-позовного різновиду процесу, навпаки, 
характерним було прагнення до пізнання фактів 
такими, якими вони є, оцінюючи інформацію за 
внутрішнім переконанням, а не покладаючись на 
волю випадку [див.: 4, с. 56, 67]. Хоча, повторимо, 
що в обох видах процесу ініціатива щодо почат-
ку провадження цілком належала приватній осо-
бі (яка вважала себе скривдженою),  що у повній 
мірі виправдовує тезу про зародження інституту 
приватного обвинувачення саме на ранніх етапах 
розвитку кримінального процесу.

у продовження зазначеного, вбачається дореч-
ним згадати позиції науковців, які підкреслюють 
необхідність розмежування приватного обвину-
вачення як історичного типу (форми) криміналь-
ного процесу (про що йшлося вище) та приватно-
го обвинувачення як видового прояву інституту 
обвинувачення. зокрема, дана теза, будучи ви-
словленою в роботі в. в. Дорошкова [див.: 5, с. 
18], набула подальшого розвитку в дослідженні 
С. і. Перепелиці. так, у цілому погоджуючись 
із авторами які вказують на зародження інститу-
ту приватного  обвинувачення в рамках ранніх 
типів кримінального процесу, науковець цілком 
справедливо відмічає, що «на той час така при-
ватноправова форма взагалі була єдино можли-
вою формою вирішення конфліктів у суспіль-
стві, які відповідно до сучасних уявлень мають 
ознаки кримінальних правопорушень. При тако-

му підході до характеристики процесуальної ді-
яльності (або доправових її форм) більш корек-
тно вести мову про виникнення та розвиток об-
винувального (або приватно-позовного) процесу 
як окремого типу кримінального судочинства… 
Про приватне обвинувачення, як видовий прояв 
інституту обвинувачення, може йтися, коли по-
ряд із ним існують й інші види обвинувачення 
(приватно-публічне, публічне тощо). у всіх ін-
ших випадках, коли йдеться про здійснення кри-
мінального судочинства виключно у приватно-
правовій формі слід вести мову не про приватне 
обвину вачення як кримінальний процесуальний 
інститут, а про більш широке явище – обвину-
вальний або приватно-позовний тип криміналь-
ного процесу» [6, с. 38-39, 41].

відмітимо, що якщо в питанні часу зародження 
приватного обвинувачення науковці у більшій мірі 
є єдиними, то стосовно причин появи приватно-
позовних форм кримінального процесу думки різ-
няться. наприклад, відповідно до вже згадуваної 
нами позиції н. в. Малярчука, у період зароджен-
ня держави і права панував приватноправовий 
погляд на злочин з причин відсутності на той 
час уявлення про суспільну шкоду та суспільні 
інтереси. До того часу, поки злочин розглядався 
як образа, засобами захисту був наділений сам 
потерпілий і практично саме у цей період часу 
зароджується і розпочинає своє формування ін-
ститут приватного обвинувачення [див.: 2, с. 59-
60]. 

Протилежну позицію знаходимо в роботі 
о. в. Смирнова, який доводить, що приватний 
спосіб обвинувачення витікає не з «приватного» 
значення злочину, а з відсутності спеціального 
органу кримінального переслідування, причини 
чого можуть буди досить різними [4, с. 74]. 

і, нарешті, так би мовити, «комбінований» під-
хід можна зустріти в роботах останніх років. Як 
доводить С. і. Перепелиця, історичний феномен 
виникнення та існування на ранніх етапах розви-
тку кримінального процесу саме приватних форм 
обвинувачення обумовлено рядом соціально-
економічних та політичних причин. зокрема, за 
відсутності держави та сформованості її апарату, 
відсутності суду та органів кримінального пере-
слідування, відсутності чіткого відмежування 
кримінального правопорушення як суспільно-
шкідливого вчинку від шкоди роду, групі осіб або 
особі кримінальний процес міг існувати тільки 
у його приватноправовій формі. тому приватне 
обвинувачення було єдиною можливою формою 
реалізації перших кроків кримінального судо-
чинства [6, с. 39].
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кожна з озвучених позицій безперечно міс-
тить раціональне зерно, хоча й залишає простір 
для наукової полеміки. Безумовно, слід погодити-
ся з о. в. Смірновим стосовно того, що одним з 
чинників виникнення й існування кримінального 
процесу саме у приватно-позовній формі була від-
сутність належним чином розвиненого державно-
го апарату (про що згадує у своїй роботі й С. і. 
Перепелиця).  Проте, якщо абсолютизувати вказа-
ну підставу виникнення приватного обвинувачен-
ня (як це пропонує о. в. Смірнов), то за логікою 
поступово із розвитком державності питома вага 
приватного обвинувачення в кримінальному про-
цесі мала б зменшуватися аж до повного зникнен-
ня даного інституту. не заперечуємо, що в певний 
період історичного розвитку така тенденція дій-
сно спостерігалась. але на зміну їй, не зважаю-
чи на істотну розвиненість державного апарату 
кримінального переслідування, знову прийшло 
розширення приватних начал у кримінальному 
процесі, в тому числі й збільшення проваджень 
у формі приватного обвинувачення. тож, дума-
ється, що відсутність відповідних державних ор-
ганів може розглядатися лише як одна з кількох 
причин (у цьому аспекті нам імпонує погляд С. 
і. Перепелиці) появи приватного обвинувачення, 
що мала місце в період додержавного існування 
суспільства та на ранніх стадіях державності, й у 
будь-якому разі не є причиною існування приват-
ного обвинувачення у сучасному кримінальному 
процесі. 

вбачається, що більш перспективним з пози-
ції можливості пояснення як історичних чинни-
ків виникнення приватного обвинувачення, так 
і сучасних причин існування даного інституту є 
вищезазначений підхід н. в. Малярчука. Дійсно, 
на ранніх етапах розвитку суспільства ще не було 
уявлення про загальносуспільний (публічний) ін-
терес, а відтак будь-який злочин сприймався як 
посягання на інтерес приватний. на сьогодні ж 
має місце обернена ситуація: із всього числа де-
ліктів, які держава віднесла до найбільш істотних 
за критерієм суспільної небезпечності, виділе-
но низку правопорушень, якими шкода у першу 
чергу завдається конкретній приватній особі, а 
суспільство в цілому страждає мінімально. від-
так, саме потерпілому надається право визнати 
вчинені щодо нього дії злочином та, відповідно, 
ініціювати притягнення правопорушника до від-
повідальності.  

згідно з періодизацією і. Я. Фойницького, на 
яку ми опираємось, перший етап (превалювання 
приватного начала), з часом (в період середньовіч-
чя) змінився поглинанням державним началом не 

лише приватного, а й особистості взагалі, а про-
цес було зведено до безособистісного проваджен-
ня [див.: 1, с. 18]. у зазначений період основним 
(а правильніше сказати єдиним) розпорядником 
кримінального обвинувачення стала держава, 
що безумовно виключало існування такого про-
цесуального інституту як приватне обвинувачен-
ня [див.: 7, с. 6; 4, с. 31]. Безспірно, потерпілий 
міг виступати ініціатором кримінального пере-
слідування, але по суті він не був розпорядником 
обвинувачення. Провадження розпочиналось не-
залежно від джерела надходження інформації, а 
відтак звернення потерпілого було лише приво-
дом, але ніяк не підставою запуску державного 
механізму кримінального переслідування. 

відродження приватного обвинувачення (а по 
суті його формування як самостійного інституту) 
дослідники пов’язують із 19 століттям. Саме в цей 
час у процесуальній науці почала з’являтися термі-
нологія, покликана відобразити новації, пов’язані 
з інститутом проваджень у формі приватного об-
винувачення. так, у доктрині кримінального права 
залежно від ступеня реалізації засади публічності 
були виділені злочини: (а) які переслідуються дер-
жавою незалежно від волі та інтересів приватних 
осіб і ті, що переслідуються не інакше як за скар-
гою потерпілого (а.к. фон резон); (б) офіційні та 
неофіційні (а. к. фон резон, Л. Я. таубер); (в) пу-
блічні та кримінально-приватні (М. С. таганцев, 
о. Ф. кістяковський, в. Д. Спасович); (г) публічні 
та позовні (С. М. Будзинский). При цьому, не зва-
жаючи на термінологічні розбіжності, усі вказані 
правники сходились в одному: відмінною рисою 
другої категорії злочинів у наведеній класифікації 
було те, що початок провадження цілком залежав 
від бажання або небажання потерпілої сторони, а 
не від надходження до відповідних компетентних 
органів інформації про факт кримінального діян-
ня [див.: 9].

нормативне оформлення інституту проваджень 
приватного обвинувачення на теренах україни 
пов’язується сучасними дослідниками із законо-
давчими актами періоду судових реформ олек-
сандра іі. аргументується такий висновок поси-
ланням на ст. 104 Статуту кримінального судо-
чинства 1864 р., яка передбачала, що «справа про 
приватний злочин може бути розпочата виключно 
за скаргою потерпілого» та на ст. 159 уложення 
про покарання, де встановлювалась можливість 
примирення кримінального переслідування, у ви-
падку примирення потерпілого з обвинуваченим 
[див.: 3, с. 42]. Безперечно, вказані положення 
були яскравим проявом існування інституту 
проваджень у формі приватного обвинувачення. 
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Проте, заради справедливості, слід вказати, що 
початок формування приватного обвинувачення 
як відокремленого процесуального інституту, 
власне як і завершення цього процесу, доречно 
пов’язувати з більш раннім законодавством.

Деякі відступи від публічного порядку кри-
мінального провадження можливо помітити ще 
у нормативних актах 18 століття. так, у військо-
вому артикулі Петра і (1715 р.) та в «Маніфес-
ті про поєдинки» катерини іі  (1787 р.) особам, 
які вважали себе приниженими замість дуелі як 
способу захисту честі та гідності, а також по-
терпілим від статевих злочинів, пропонувались 
послуги судових органів. останні відповідно до 
закону були зобов’язані спочатку зробити все 
можливе для примирення сторін, а лише потім 
розв’язувати спір по суті [див.: 9].

 Ще більш показовий приклад можна знайти 
серед положень першого консолідованого акту 
кримінального процесуального права російської 
імперії – зводу кримінальний законів 1832 р., де 
особлива процедура була встановлена для про-
вадження по справам щодо «завдання тяжкої 
образи батькам і батьківській владі». у подаль-
шому намітилась тенденція доволі динамічного 
зростання кількості проваджень, які могли бути 
розпочаті не інакше як за скаргою потерпілого, 
зокрема з прийняттям уложення про покарання  
[див.: 9; 10 ]. 

законодавство царської росії після реформи 
1864 р., як зазначають дослідники, також закрі-
плювало доволі широкий перелік криміналь-
них правопорушень, віднесених до числа про-
ваджень приватного обвинувачення. Показово, 
що у багатьох випадках визначальним чинником 
для встановлення виду провадження була не 
лише кваліфікація відповідного діяння, а й факт 
певних взаємин між правопорушником і потер-
пілим, зокрема наявність родинних зв’язків між 
такими суб’єктами [9]. 

Подальша доля проваджень приватного обви-
нувачення у значній мірі була визначена карди-
нальною зміною державного ладу в 1917 р. нова 
ідеологія передбачала превалювання інтересів 
суспільства, держави над інтересами приватної 
особи, більше того, останні у значній мірі вза-
галі заперечувались як власне і все «приватне» 
[див., напр.: 11, с. 398]. Безумовно парадигма 
загальнодержавного розвитку не могла не по-
значитися на законодавстві. відтак, цілком зако-
номірним явищем для радянського періоду ста-
ло зменшенням кількості кримінальних прова-
дження, де володарем обвинувачення залишався 
потерпілий. 

відмітимо, що загальнодержавна ідеологія ра-
дянського періоду позначились й на сприйнятті 
інституту приватного обвинувачення науковцями. 
зокрема, динаміка розвитку наукової думки варі-
ювала від визнання інституту приватного обвину-
вачення, але з невтішними прогнозами щодо його 
майбутнього [див.: 12, с. 64] до повного запере-
чення даного явища [див.: 13, с. 20].

набувши незалежності, україна ще доволі три-
валий час послуговувалось законодавством при-
йнятим за часів (та під впливом ідеології) СрСр, 
що, зокрема, стосувалось й правових актів у сфері 
кримінального судочинства. При цьому, як спра-
ведливо відмічає С. і. Перепелиця, «тенденція 
звуження кола злочинів, що переслідуються в по-
рядку приватного обвинувачення, певний час збе-
рігалась, але не за рахунок ідеології превалювання 
державних інтересів над інтересами приватними, 
як це мало місце за радянських часів, а внаслідок 
декриміналізації окремих складів злочинів, що 
відносились до справ приватного обвинувачення, 
– наклепу і образи» [6, с. 44]. відтак, з моменту 
набуття україною незалежності й до листопада 
2011 р. до справ приватного обвинувачення від-
носились всього три склади злочинів, перелічені 
у ч. 1 ст. 27 кПк, зокрема: умисне легке тілесне 
ушкодження (ст. 125 кк), побої та мордування 
без кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 126 кк),  само-
правство (ст. 356 кк). окрім зазначених, законо-
давство того часу містило категорію справ імено-
вану в доктрині «справами приватно-публічного 
обвинувачення»1, яка була представлена лише 
зґвалтуванням без обтяжуючих обставин (ч. 1 ст. 
152 кк).

Проте, як нами відмічалось, парадигма загаль-
нодержавного вектору розвитку не може не по-
значитися на всіх галузях законодавства. Якщо за 
радянських часів відбувалось розширення засади 
публічності в кримінальному процесі (й відповід-
но звуження приватних начал), то переорієнтуван-
ня незалежної україни на позицію пріоритетності 
інтересів людини дало поштовх зворотнім про-
цесам. Доволі яскравою ілюстрацією вказаного 
можна вважати прийняття 15 листопада 2011 р. 

1 особливості провадження у даній категорії справ у зна-
чній мірі відображувала її назва: рушійною силою до початку 
провадження була воля приватної особи (справа порушува-
лась тільки за скаргою потерпілої особи або власника (спів-
власника) юридичної особи приватного права, якій завдано 
шкоду), а далі «вмикався» публічний (державно-владний) ме-
ханізм: провадилось досудове розслідування, обвинувачення 
в суді підтримував прокурор і примирення обвинуваченого 
з потерпілою особою або з власником (співвласником) юри-
дичної особи приватного права не було підставою для за-
криття кримінальної справи.  
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закону україни «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів україни щодо гуманізації відпо-
відальності за правопорушення у сфері господар-
ської діяльності» [14]. за рахунок змін, внесених 
до тексту кПк 1960 р., зазначеним нормативним 
актом, до числа проваджень у формі приватного 
обвинувачення окрім трьох існуючих, було дода-
но ще вісім складів злочинів (за умови, що ними 
завдано шкоду правам та інтересам окремих гро-
мадян). 

тенденція щодо розширення числа приватних 
обвинувачень збереглась в україні й з прийняттям 
нового кПк 2012 р., який на сьогодні відносить 
до числа проваджень приватного обвинувачення 
близько 60 складів злочинів.

Доречно також відмітити тенденції збільшен-
ня числа проваджень, що здійснюються в порядку 
приватного обвинувачення, не лише в україні, а й 
в інших державах, які раніше входили до складу 
СрСр. відразу зауважмо, що надати порівняльні 
показники у точних цифрах доволі складно, й на-
певно, не зовсім коректно, зважаючи на той факт, 
що в різних державах кількісно-якісні показники 
приватних елементів у досліджуваному інституті 
є відмінними. При спільності в частині можли-
вості порушення не інакше як за скаргою потер-
пілої особи, провадження приватного (приватно-
публічного) обвинувачення в різних країнах різ-
няться за такими показниками, як можливість 
примирення, беззастережність такої можливості, 
допустимість примирення лише за чітко визначе-
них законом умов тощо. і все ж, не зважаючи на 
істотну долю умовності методу співставлення у 
даному питанні, маємо можливість стверджувати, 
що порівняно з кПк україни 2012 р. розширення 
кількості проваджень приватного обвинувачення 
в інших пострадянських державах є не настіль-
ки істотним (навіть за умови врахування не лише 
проваджень приватного обвинувачення у чистому 
викладі, а й проваджень приватно-публічного об-
винувачення). 

так, відповідно до ст. 32 кПк республіки ка-
захстан 1997 р. [15]2 провадження здійснюється у 
формі приватного обвинувачення щодо таких зло-
чинів як: необережне завдання шкоди здоров’ю, 
примушування до статевих зносин та інших дій 
сексуального характеру, наклеп, образа, невипла-
та коштів на утримання дітей або непрацездатних 
батьків, ухилення від утримання непрацездатного 
члена подружжя, порушення недоторканості при-
ватного життя та законодавства про захист персо-
нальних даних (без кваліфікуючих ознак), розго-
лошення лікарської таємниці (без кваліфікуючих 

1 з 2015 р. втрачає чинність. 

ознак), порушення недоторканості житла (без 
кваліфікуючих ознак), порушення правил безпеч-
ної роботи транспорту (без кваліфікуючих ознак). 
також, виключно за заявою керівника юридичної 
особи відбувається притягнення до кримінальної 
відповідальності за злочини проти інтересів служ-
би, якщо йдеться про недержавну організацію. 
крім цього близько двадцяти складів злочинів 
переслідуються в порядку приватно-публічного 
обвинувачення (яке відрізняється від приватного 
обвинувачення тим, що дозволяє примирення не в 
усіх, а лише в чітко визначених законом випадках). 
у порівняльному аспекті звертає на себе увагу той 
факт, що законодавець казахстану не ставить від-
несення злочину до числа тих, що розглядається 
в порядку приватного обвинувачення, в залеж-
ність від особливостей взаємозв’язку учасників 
кримінально-правового конфлікту. 

тенденція до розширення проваджень приват-
ного обвинувачення збереглась і в новоприйнято-
му кПк республіки казахстан [16] (набирає чин-
ності з 2015 р.), який додав до раніше існуючого 
переліку кримінальних правопорушень, що пере-
слідуються в порядку приватного обвинувачення, 
ще ряд злочинів: умисне легке тілесне ушкоджен-
ня, побої, мордування (без кваліфікуючих ознак), 
необережне ушкодження здоров'я (в тому числі з 
окремими кваліфікуючими ознаками); порушен-
ня авторських прав (без кваліфікуючих ознак), 
порушення прав на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, селекційні досягнення, або 
топології інтегральних мікросхем (без кваліфі-
куючих ознак); порушення трудового законодав-
ства. також за новим законодавством казахстану 
практично у двічі збільшилась кількість злочинів, 
притягнення до кримінальної відповідальності за 
які відбувається в порядку приватно-публічного 
обвинувачення.  

кримінально-процесуальне законодавство 
узбекистану [17], хоч і не вживає спеціальних по-
значень для розглядуваної категорії проваджень, 
передбачає порушення кримінальної справи не 
інакше як за скаргою потерпілого стосовно та-
ких злочинів: умисне середньої тяжкості тілесне 
ушкодження (без кваліфікуючих ознак); умисне 
легке тілесне ушкодження; катування (без квалі-
фікуючих ознак); завдання з необережності тілес-
ного ушкодження середнього або тяжкого ступеня 
тяжкості; зґвалтування (без кваліфікуючих ознак);  
насильницьке задоволення статевих потреб не-
природнім шляхом (без кваліфікуючих ознак); 
примушування жінки до вступу в статеві зносини; 
примушування жінки до вступу в шлюб, або пере-
шкоджання вступу в шлюб; наклеп (в тому числі 
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з окремими кваліфікуючими ознаками); образа (в 
тому числі з окремими кваліфікуючими ознака-
ми); порушення авторських прав або прав на ви-
находи. окрім того, кримінальні справи по ряду 
злочинів (розкрадання шляхом привласнення або 
розтрати, завдання майнової шкоди шляхом об-
ману або зловживанням довірою, недобросовісне 
ставлення до охорони майна, умисне ушкодження 
або знищення майна) вчинених по відношенню до 
юридичної особи недержавної форми власності її 
працівником порушуються лише за заявою влас-
ника юридичної особи або його представника (ст. 
325 кПк республіки узбекистан). При цьому за-
конодавець акцентує увагу лише на особливостях 
порушення таких кримінальних справ, не вказу-
ючи на можливість їх закриття за примиренням 
сторін. 

кПк республіки Білорусь [18] (ст. 26) встанов-
лює, що залежно від характеру та тяжкості вчи-
неного злочину кримінальне переслідування та 
обвинувачення в суді здійснюється в публічному, 
приватно-публічному порядку і в порядку приват-
ного обвинувачення. До числа проваджень у формі 
приватного обвинувачення (порушуються не інак-
ше як за скаргою потерпілого, а у разі примирення 
підлягають закриттю) віднесено: умисне нанесен-
ня легкого тілесного ушкодження; розголошення 
таємниці усиновлення (удочеріння); розголошен-
ня лікарської таємниці (без кваліфікуючих ознак); 
незаконне збирання або розповсюдження інформа-
ції про приватне життя (без кваліфікуючих ознак); 
наклеп (без кваліфікуючих ознак); образа; пору-
шення недоторканості житла та іншого володіння 
(без кваліфікуючих ознак); порушення таємниці 
листування, телефонних розмов, телеграфних або 
інших повідомлень (без кваліфікуючих ознак); 
завдання майнової шкоди без ознак розкрадання 
(без кваліфікуючих ознак); незаконне відчуження 
довіреного майна; порушення правил безпеки та 
експлуатації маломірних суден (без кваліфікую-
чих ознак); порушення правил дорожнього руху 
(без кваліфікуючих ознак). До числа проваджень 
приватного обвинувачення також віднесено про-
вадження стосовно таких злочинів, як крадіжка 
(без кваліфікуючих ознак), шахрайство (без квалі-
фікуючих ознак), привласнення або розтрата (без 
кваліфікуючих ознак), угон транспортного засобу 
або маломірного судна (без кваліфікуючих ознак), 
за умови що зазначені злочини вчинені по від-
ношенню до постраждалого3 членами його сім'ї, 

1 Показово, що законодавець Білорусі вжив саме термін 
«постраждалий», а не потерпілий, що, на наш погляд, є до-
волі виправданим підходом, зважаючи на той факт, що на мо-
мент звернення до правоохоронних органів особа ще не має 
процесуального статусу потерпілого. 

близькими родичами або іншими особами, який 
постраждалий обґрунтовано вважає близькими4. 
Близько двадцяти складів злочинів віднесено до 
числа тих, щодо яких провадження здійснюється 
в режимі приватно-публічного обвинувачення. 

кПк російської Федерації (ст. 20) серед зло-
чинів, провадження щодо яких здійснюється у 
формі приватного обвинувачення, називає лише 
умисне завдання легкого тілесного ушкодження 
(без кваліфікуючих ознак), побої (без кваліфіку-
ючих ознак), наклеп (без кваліфікуючих ознак). 
Перелік проваджень приватно-публічного обви-
нувачення становить дванадцять складів злочинів 
(деякі входять до даної категорії лише за умови 
особливого взаємного статусу потерпілого та об-
винуваченого).

Порівняння нового законодавства україни із за-
конодавством окремих держав Європи на предмет 
чисельності кримінальних правопорушень, прова-
дження у яких здійснюється в порядку приватного 
обвинувачення, також дає дослідникам небезпід-
ставне право стверджувати, що пальма першості 
тут також залишається у нашої держави. напри-
клад, кримінальний кодекс австрії відносить до 
даної категорії злочинів незаконне лікування (§ 
110), розголошення комерційної таємниці (§ 122), 
вступ до шлюбу через обман або примус (§ 193), 
подружню зраду (§ 194) та деякі інші. Сучасне за-
конодавство Фрн (кримінальний кодекс) перед-
бачає такі склади кримінальних правопорушень, 
що переслідуються в приватному порядку: пору-
шення недоторканості житла, службового при-
міщення (§ 123), образа (§ 185-187а), порушення 
таємниці листування (§ 202), тілесні ушкодження 
(§§ 223, 223а, 230), погроза (§ 241); пошкодження 
майна (§ 303), кримінально карані діяння, перед-
бачені § 4, 6с, 12, 15, 17, 18, 20 закону про недо-
бросовісну конкуренцію, § 142 абз. 1 закону про 
патенти, § 25 абз. 1 закону про товарні зразки, § 
39 абз. 1 закону про захист сорту, § 25d абз. 1 та § 
26 закону про товарні знаки, § 106-108 закону про 
авторське право, § 33 закону про авторське право 
на твори образотворчого мистецтва і фотографії. 
кримінальне законодавство угорщини до злочи-
нів приватного обвинувачення відносить легкі ті-
лесні ушкодження, порушення особистої таємни-
ці і таємниці листування, розголошення таємниці 
телефонних розмов, наклеп, образу (в т.ч. образу 
померлого або його пам'яті) [10; 6, с. 46].

висновки. Підбиваючи підсумки, слід відмі-
4 цікаво відмітити, що визначення кола близьких осіб 

законодавець Білорусії «віддав на відкуп» самому постраж-
далому, що є доволі яскравим проявом приватного начала у 
кримінальному процесуальному праві вказаної держави. 
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тити яскраво виражену (перш за все на пострадян-
ському просторі) тенденцію розширення числа 
злочинів, що переслідуються в порядку приват-
ного обвинувачення – свого роду «приватнопра-
вовий ренесанс» у кримінальному процесі. Сто-
совно ж динаміки розвитку даного явища в нашій 
державі, доволі влучним видається теза, озвучена 
С. і. Перепелицею: «слідуючи теорії георга гегеля 
щодо розвитку історії по спіралі, доводиться кон-
статувати, що генезис інституту проваджень при-
ватного обвинувачення з прийняттям нового кПк 
2012 р. зробив черговий виток: відійшовши від 
радянської моделі мінімізації ролі приватного ін-
тересу у кримінальному судочинстві, наблизився 
до раніше існуючої, що передбачала не лише його 
широке застосування, а й врахування взаємин між 
учасниками конфлікту» [6, с. 46]. 
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