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Introducere. Relevanţa studiului terminolo-
gic al noţiunilor utilizate în sfera circulaţiei 

substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi 
precursorilor acestora este incontestabilă, iar aceas-
tă menţiune este fundamentată pe afirmaţia doctri-
narului german E.Schimdt-Aβmann: „Atît puterea 
executivă, cît şi cea judecătorească se supune legilor 
şi Constituţiei. Este imperativă aplicarea strictă a ac-
telor normative în vigoare şi, respectiv, este interzisă 
orice deviere de la textul legii”.

Rezultate şi discuții.În cadrul art. 217 Cod penal 
(CP) al RM,intitulat „Circulaţia ilegală a substanţe-
lor narcotice,psihotrope sau a analoagelor lor fără 
scop de înstrăinare”, distingem două variante-tip de 
infracţiuni şi două variante agravate ale infracţiunii 
în cauză.

Art. 217alin. (1) CP al RM, ce constituie prima 
variantă-tip a circulaţiei ilegale asubstanţelor nar-
cotice, psihotrope sau a analoagelor lor fără scop 
de înstrăinare, constă în „semănatul sau cultivarea 
ilegală a plantelor care conţin substanţe narcotice 
sau psihotrope, prelucrarea sau utilizarea a astfel de 

plante, săvîrşite în proporţii mari şi fără scop de în-
străinare”.

Art. 217 alin. (2) CP al RM, care constituie fapta 
infracţională examinată, ce  presupune „producerea, 
prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, 
transformarea, procurarea, păstrarea, expedierea, 
transportarea substanţelor narcotice, psihotrope sau 
a analoagelor lor, săvîrşite în proporţii mari şi fără 
scop de înstrăinare”.

Art. 217 alin. (3) CP al RM constituie prima 
circumstanță agravantă a infracţiunii cercetate, pre-
supune săvîrşirea celor două fapte infracţionale con-
semnate anterior:

 de două sau mai multe persoane;•	
de o persoană care a împlinit vîrsta de 18 ani •	

cu atragerea minorilor;
 cu utilizarea substanţelor narcotice, psihotro-•	

pe sau a analoagelor lor, a căror circulaţie în scopuri 
medicinale este interzisă;

 cu folosirea situaţiei de serviciu;•	
 pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, insti-•	

tuţiilor de reabilitare socială, penitenciarelor, uni-
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SUMMARY
Among actual problems which international community is facing shall be particularly highlighten the problem relating 

to the illegal drug, psychotropic, itsanalogs and precursors trafficking. Urgency of the issue is conditioned by exponential 
growth of number of drug users. This fact causes concern contemplated to danger of human species degradation. In the age 
of globalization and context of european integration of our country as well as transformation and development of system of 
law institutions occurs necessity and relevance of national legal framework aligning to european and international standards 
for preventing and fighting against crimes in the field ofdrug, psychotropic, itsanalogs and precursors trafficking. Develop-
ment of mechanism for preventing and fighting against these criminal acts reflects urgent and vital necessity. Especially in 
this way it is contributed to decreasing of human society life wane which is conditioned by extansion of such phenomenon 
as „narcotism”. 

Keywords: trafficking, fighting, use, attempt, substance, aim

REZUMAT
Printre problemele actuale cu care se confruntă comunitatea internaţională trebuie evidenţiată în mod deosebit problema 

privind circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora. Actualitatea problemei 
date este condiţionată de creşterea exponenţială a numărului de persoane consumatoare de droguri, fapt ce provoacă îngri-
jorare în planul pericolului degradării speciei umane.În condiţiile globalizării şi în contextul procesului de integrare euro-
peană a statului nostru, al transformării şi evoluţiei sistemului instituţiilor de drept, survine necesitatea şi relevanţa alinierii 
cadrului normativ naţional la standardele europene şi cele internaţionale de prevenire şi combatere a infracţiunilor în sfera 
circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor sau a precursorilor acestora. Evoluţia mecanismului de preînt-
împinare şi contracarare a acestor fapte infracţionale este o necesitate stringentă şi vitală, deoarece anume în acest mod se 
contribuie la diminuarea declinului vieţii societăţii umane, condiţionat de extinderea fenomenului de „narcotism”.

Cuvinte-cheie:circulaţie,combatere,consumare,atentare,substanţe, scop
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tăţilor militare, în locurile de agrement, în locurile 
de desfăşurare a acţiunilor de educaţie, instruire a 
minorilor sau tineretului, a altor acţiuni culturale sau 
sportive ori în imediata apropiere a acestora.

Art. 217 alin. (4) CP al RM,cea de-a doua 
circumstanță agravantă a circulaţiei ilegalea sub-
stanţelor narcotice psihotrope sau a analoagelor lor 
fără scop de înstrăinare, presupune comiterea aces-
tor infracţiuni în proporţii deosebit de mari.

Art. 217 alin. (5) CP al RM prevede menţiunea 
că persoana care a săvîrşit acţiunile prevăzute la art. 
217 sau 2171 este liberată de răspundere penală dacă 
a contribuit activ la descoperirea sau contracararea 
infracţiunii ce ţine de circulaţia ilegală a substanţe-
lor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, după 
caz, prin autodenunţare, predare benevolă a sub-
stanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, 
indicare a sursei de procurare a acestor substanţe, 
la divulgarea persoanelor care au contribuit la săvîr-
şirea infracţiunii, la indicarea mijloacelor băneşti, a 
bunurilor sau a veniturilor rezultate din infracţiune. 
Nu poate fi considerată predare benevolă a substan-
ţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor ri-
dicarea acestora la reţinerea persoanei, precum şi la 
efectuarea acţiunilor de urmărire penală pentru de-
pistarea şi ridicarea lor.

Este pe deplin justificată incriminarea în articole 
diferite ale legii penale a circulaţiei ilegale a sub-
stanţelor narcotice psihotrope sau a analoagelor lor 
fără scop de înstrăinare şi a circulaţiei ilegalea aces-
tor substanţe în scop de înstrăinare.

Deosebirea dintre infracţiunile prevăzute la art. 
217 şi art. 2171 CP al RM se referă la lipsa sau la 
prezenţa scopului de înstrăinare. Absenţa scopului 
de înstrăinare în cazul infracţiunilor stipulate la art. 
217 CP al RM oglindeşte dorinţa făptuitorului de 
a întrebuinţa substanţele narcotice, psihotrope sau 
analoagele acestora pentru consum propriu ori alte 
asemenea dorinţe. Deasemenea, indicarea unui scop 
în conţinutul incriminării se justifică atunci cînd, 
pentru carcterizarea infracţiunii şi a periculozităţii 
sociale a infractorului, este important rezultatul spre 
care acesta tinde. Prin urmare, scopul urmărit de 
făptuitor în cazul infracţiunii specificate la art. 2171 
CP al RM este mai sporit comparativ cu cel urmărit 
în cadrul faptei infracţionale prevăzute la art. 217 
CP al Rm.

Obiect
Obiectul juridic special al infracţiunii prevăzu-

te la art. 217 alin.(1)CP al RM îl formează relaţiile 
sociale cu privire la circulaţia legală de plante care 
conţin substanţe narcotice sau psihotrope, apărate 
împotriva operaţiunilor ilegale cu astfel de plante, 
săvîrşite în proporţii mari fără scop de înstrăinare.

Obiectul material al infarcţiunii în cauză îl con-
stituie plantele care conţin substanţe narcotice sau 
psihotrope în proporţii mari.Plantele care conţin ase-
menea substanţe, caracterizate în proporţii deosebit 
de mari, formează obiectul material al infracţiunii 
prevăzute la art. 217 alin. (4) lit. b) CP al RM.

O primă cerinţă pentru existenţa obiectului ma-
terial este ca plantele să conţină substanţe narcotice 
sau psihotrope. În Hotărîrea Guvernului RM nr. 79 
din 23.01.2006 privind aprobarea Listei substanţelor 
narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel 
de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi can-
tităţile acestora, lista de plante care conţin substanţe 
narcotice sau psihotrope este prezentată în mod ex-
haustiv.

Este de menţionat că entitatea poate avea cali-
tatea de plantă care conţine substanţe narcotice sau 
psihotrope atîta timp cît se atestă vegetarea, creşte-
rea, dezvoltarea acestei plante, iar în cazul întreru-
perii acestui proces prin recoltare, entitatea obţine o 
altă calitate – cea de substanţă narcotică sau psiho-
tropă. Prin urmare,art. 217 alin.(1) CP al RM devine 
inaplicabil, în cazul dat devenind aplicabil art. 2171 

alin. (2). Plantele ce conţin precursori nu pot să re-
prezinte obiectul material al infracţiunii specificate 
de art. 217 alin. (1) CP al RM .

Este obligatoriu să fie vorba de cantităţi de plante 
caracterizate prin proporţii mari. Conform dipoziţii-
lor actului normativ specificat mai sus, noţiunile de 
„proporţii mari” şi „proporţii deosebit de mari” se 
folosesc la carcaterizarea parametrilor cantitativi ai 
obiectului material în cazul faptelor incriminate la 
art. 217 alin. (1) şi la alin. (4) lit.b)a aceluiaşi articol 
CP al RM. Într-un mod similar se stablesc proporţi-
ile mari sau deosebit de mari în ipoteza seminţelor 
de plante care conţin substanţe narcotice sau psiho-
trope.

Calificarea va fi alta, dacă obiectul material îl 
formează plantele care conţin substanţe narcoti-
ce sau psihotrope, fiind caracterizate prin proporţii 
mici. Astfel, cultivarea ilegală a plantelor care con-
ţin asemenea substanţe, în cantităţi mici şi fără scop 
de înstrăinare, atrage răspunderea conform art. 87 
Cod contravenţional. Nu se aplică răspundere con-
travenţioanlă în cazul semănatului, prelucrării sau 
utilizării ilegale a plantelor care conţin substanţe 
narcotice sau psihotrope săvîrşite în proporţii mici 
şi fără scop de înstrăinare.

Obiectul juridic special al infracţiunii prevăzute 
la art. 217 alin. (2) CP al RM îl formează relaţiile 
sociale cu privire la circulaţia legală de substanţe 
narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, apăra-
te împotriva producerii, preparării, experimentării, 
extragerii, prelucrării, transformării, procurării, 
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păstrării, expedierii, transportării ilegale a acestor 
substanţe, săvîrşite în proporţii mari şi fără scop de 
înstrăinare [3, p.162].

Obiectul material al infracţiunii prevăzute la art 
217 alin. (4) lit. b) CP al RM îl constituie substanţele 
narcotice, psihotrope sau analoagele lor, caracteriza-
te prin proporţii deosebit de mari.

Una dintre cerinţele necesare pentru existenţa 
obiectului material este ca acesta să fie reprezentat 
de substanţe narcotice, psihotrope sau de analoagele 
lor. O altă cerinţă pentru existenţa obiectului materi-
al în cazul infracţiuinii cercetate este ca substanţele 
ce-l reprezintă să fie caracterizate prin proporţii mari 
sau deosebit de mari. 

Calificarea faptei infracţionale va fi alta, dacă 
obiectul material îl formează substanţele narcoti-
ce sau psihotrope caracterizate prin proporţii mici. 
Astfel, procurarea sau păstrarea ilegală, fără scop de 
înstrăinare, a substanţelornarcotice sau psihotrope 
în cantităţi mici atrage răspunderea conform art. 85 
Cod contravenţional al RM.

Nu se aplică nici măcar răspunderea contraven-
ţională în cazul producerii, preparării, experimentă-
rii, extragerii, prelucrării, transformării, procurării, 
păstrării, expedierii, transportării ilegale a acestor 
substanţe, săvîrşite în proporţii mici şi fără scop de 
înstrăinare. De asemenea, nu se aplică răspunderea 
contravenţională în situaţia circulaţiei ilegale a ana-
loagelor substanţelor narcotice sau psihotrope, să-
vîrşite în proporţii mici şi fără scop de înstrăinare.

Substanţele narcotice, psihotrope sau analoagele 
lor a căror circulaţie în scopuri medicianle este in-
terzisă, caracterizate prin proporţii mari, reprezintă 
obiectul material al infracţiunii prevăzute la art. 217 
alin. (3) lit. c) CP RM.

Latura obiectivă a infracţiunii stipulate la art. 
217 CP al RM constă în fapta prejudiciabilă expri-
mată prin acţiune. Această acţiune se înfăţişează în 
oricare din următoarele modalităţi alternative:

Semănatul ilegal•	
Cultivarea ilegală•	
Prelucrarea ilegală•	
Utilizarea ilegală.•	

Semănatul constituie punerea în pămînt în condi-
ţii naturale sau în condiţii artificiale a seminţelor de 
plante care conţin substanţe narcotice sau psihotro-
pe, indiferent dacă acesteaau încolţit sau nu.

Cultivarea presupune răsădirea, îngrijirea sau re-
coltarea plantelor care conţin substanţe narcotice sau 
psihotrope.Pentru aplicarea răspunderii în baza com-
ponenţei de infracţiune examinate este suficient ca 
făptuitorul să realizeze una din cele trei activităţi.

Prelucrarea reprezintă tratarea – cu ajutorul unor 
agenţi chimici, fizici, mecanici etc.– a plantelor care 

conţin substanţe narcotice sau psihotrope. Pot fi 
evidenţiate următoarele modalităţi faptice ale pre-
lucrării: rafinarea, mărirea în plante a concentraţiei 
de substanţe narcotice sau psihotrope ori a efectului 
lor, acţiunile îndreptate spre obţinerea preparatelor 
ce nu conţin substanţe narcotice sau psihotrope etc.

Utilizarea constă în folosirea plantelor care con-
ţin substanţe narcotice sau psihotrope în procesul de 
producţie .

Toate celelalte operaţiuni ilegale, realizate asupra 
plantelor care conţin substanţe narcotice sau psiho-
trope ori asupra seminţelor acestor plante, vor con-
stitui, după caz, pregătirea sau complicitatea la in-
fracţiunea prevăzută la art. 217 alin. (1) CP al RM.

Infracţiunea specificată la art. 217 alin. (1) CP 
al RM este o infracţiune formală. Ea se consideră 
consumată din momentul realizării semănatului, 
cultivării,prelucrării sau utilizării ilegale a plantelor 
ce conţin substanţe narcotice sau psihotrope, săvîr-
şite în proporţii mari, indiferent de urmările prejudi-
ciabile produse.

Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art. 
217 alin. (2) CP al RM, constă în fapta prejudiciabi-
lă exprimată în acţiune. Această acţiune se înfăţişea-
ză în oricare din următoarele modalităţi alternative:

Producerea ilegală•	
Prepararea ilegală•	
Experimentarea ilegală•	
Extragerea ilegală•	
Prelucrarea ilegală•	
Transformarea ilegală•	
Procurarea ilegală•	
Păstrarea ilegală•	
Expedierea ilegală•	
Transportarea ilegală.•	

Prin producere percepem operaţia de culegere a 
substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor 
acestora din plantele care le produc.

Prin preparare înţelegem combinarea a două sau 
a mai multor substanţe narcotice, psihotrope sau a 
analoagelor acestora, pentru a obţine un preparat 
nou.

Prin experimentare înţelegem verificarea prin ex-
perinţă a proprietăţilor pe care le au substanţelr nar-
cotice sau psihotrope sau analoagele acestora, prin 
încercarea lor în diferite condiţii, în variate proporţii 
sau asupra diferiţilor subiecţi .

Noţiunea de extragere nu poate fi aplicată niciu-
nei ipoteze din realitatea socială, iar menţinerea în 
textul legii penale sporeşte confuzia în procesul ca-
lificării infracţiunilor.

Prin prelucrare percepem tratarea cu ajutorul 
unor agenţi chimici, fizici, mecanici etc. a substan-
ţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor aces-
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tora.Procedeele de prelucrare pot fi dintre cele mai 
variate. Este de menţionat că prin prelucrare se are 
în vedere prelucrarea prin influenţare asupra conţi-
nutului, şi nu a formei.

Prin procurare trebuie de înţeles obţinerea în 
posesie a substanţelor narcotice, psihotrope sau a 
analoagelor acestora, în urma unei tranzacţii ilicite, 
oneroase sau gratuite.

Prin păstrare se înţelege deţinerea substanţelor 
narcotice, psihotrope sau a analoagelor acestora – în 
mod ascuns sau deschis – în sfera de stăpînire a făp-
tuitorului, indiferent dacă posedarea se face pentru 
sine sau pentru altă persoană, precum şi indiferent 
dacă făptuitorul este posesor primar sau a procurat 
de la altcineva substanţele specificate.

Prin expedierepercepem trimiterea substanţelor 
narcotice, psihotrope sau a analoagelor acestora că-
tre destinatar: prin poştă, bagaj sau utilizarea trans-
portului ori a animalelor, prin curier etc., dacă trimi-
terea se face în teritoriul vamal al RM.

Prin transportare înţelegem deplasarea dintr-
un loc în altul, asupra sa ori a oricăror vehicole, a 
substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor 
acestora.

Ilegalitatea acţiunii prejuduciabile reprezintă 
cerinţa esenţială pentru întregirea laturii obiective, 
deasemenea aceasta presupune încălcarea prevede-
rilor altor acte normative (de ex., a Hotărîrii Guver-
nului RM cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice 
faţă de încăperile şi obiectivele în care se pătrează 
substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursori, nr. 
128 din 06.02.2006).

Infracţiunea specificată la art. 217 alin. (2) CP al 
RM este o infracţiune formală, deoarece se consi-
deră consumată din momentul realizării producerii, 
preparării, experimentării, extragerii, prelucrării, 
transformării, procurării, păstrării, expedierii, trans-
portării ilegale a acestor substanţe, săvîrşite în pro-
porţii mari şi fără scop de înstrăinare .

Subiectul
Subiectul infracţiunii prevăzute la art. 217 alin.

(1) CP al RM estepersoana fizică responsabilă, care 
la momentul săvîrşirii infracţiunii a atinsvîrsta de 16 
ani,persoana juridică (cu excepţia autorităţii publice).

Numai în cazul  art.217 alin. (2) si a agravantei 
prevazuta la art. 217 alin. (3) CP al RM, vîrsta mi-
nimă a răspundeii este de 14 ani. Doar în situaţia  
circumstanţei agravante a infracţiunii prevăzute la 
art. 217 alin. (3) lit. b) CP al RM vîrsta minimă a 
răspunderii este de 18 ani. În cazul agravantei re-
glementate la alin. (3) lit.d), subiect poate fi numai 
o persoană cu funcţie de răspundere sau o persoană 
care gestionează o organizaţie comercială, obştească 
sau altă organizaţie nestatală. Nu putem omite ches-

tiunea ce ţine de temeiul de liberare de răspunde-
re penală, stabilit de art. 217 alin. (5) CP al RM. 
Conform acestei prevederi, persoana care a săvîrşit 
vreuna din faptele prevăzute de art. 217 sau art. 2171 
CP al RM este liberată de răspundere penală, dacă a 
contribuit activ la:

scoperirea sau contracararea infracţiunii ce ţine a) 
de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psiho-
trope sau a analoagelor lor, după caz, prin autode-
nunţare, predare benevolă a substanţelor narcotice, 
psihotrope sau a analoagelor lor, indicarea sursei de 
procurare a acestor substanţe;

divulgarea persoanelor care au contribuit la să-b) 
vîrşirea infracţiunii;

indicarea mijloacelor bănşti, a bunurilor sau a c) 
veniturilor rezultate din infracţiune.

Subiectul infracţiunii prevăzute la art. 217 alin. 
(2) CP al RM este:

persoana fizică responsabilă care la momentul •	
comiterii infracţiunii a atins vîrsta de 16 ani;

persoana juridică (cu excepţia autorităţii pu-•	
blice).

În art. 217 alin. 3 lit. b1) CP al RM se stabileşte 
răspunderea pentru infracţiunile prevăzute de alin.
(1) sau alin.(2) ale aceluiaşi articol, săvîrşite de o 
persoană care a împlinit vărsta de 18 ani. În aceas-
tă situaţie, minorul apare ca persoană care ia par-
te la săvîrşirea faptei infracţionale. În urma celor 
menţionate,apare întrebarea: Este oare necesară, în 
acest caz, calificarea suplimentară conform art. 208 
„Atragerea minorilor la activitate criminală sau de-
terminarea lor la săvîrşirea unor fapte imorale” CP 
al RM? Considerăm ca nu, deoarece art. 208 CP al 
RM apare ca o normă generală în raport cu art. 217 
alin. (3) CP al RM, ce constituie o normă specială. 
Prin urmare, în virtutea prescripţiilor de la art.116 
CP RM, se va aplica numai norma specială.

Latura subiectivă a infracţiunii examinate se ca-
racterizează prin intenţie directă. Motivele infracţi-
unii se pot exterioriza prin: năzuinţa făptuitorului de 
a-şi asigura propriul consum de substanţe narcotice 
sau psihotrope, dorinţa făptuitorului de a-şi afirma 
potenţialul ştiinţific etc.În acest context, menţionăm 
faptul că infacţiunea specificată la art. 217 alin. (1) 
CP RM să fie săvîrşită în lispa scopului de înstrăi-
nare a plantelor care conţin substanţe narcotice sau 
psihotrope, în caz contrar se aplică prevederile art. 
2171  alin. (1) CP RM.

Despre lipsa scopului de înstrăinare pot mărturi-
si atestarea următoarelor temeiuri: numărul mic de 
plante care conţin substanţe narcotice sau psihotro-
pe; lipsa unei înţelegeri cu cei care pot să procure 
astfel de plante; circumstanţa că făptuitorul suferă 
de narcomanie etc.
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Pentru aplicarea răspundeii în baza art. 217 alin. 
(1) CP RM, nu este necesar ca făptuitorul să urmă-
rească exclusiv scopul producerii substanţelor nar-
cotice sau psihotrope, scopul urmărit poate fi oricare 
altul [4,  p.835].

Latura subiectivă a infracţiunii specificate la art. 
217 alin. (2) CP RM se caracterizează prin intenţie 
directă. Celelalte particularităţi sînt similare celor 
menţionate în cazul art. 217 alin. (1) CP RM.

Concluzie. Actualul mecanism de delimitare a 
infracţiunilor şi a contravenţiilor administrative, 
care sînt săvîrşite în sfera circulaţiei substanţelor 
narcotice, psihotrope, a analoagelor sau a precur-
sorilor acestora (bazat pe parametrii cantitativi ai 
obiectului material al faptei), este puţin eficient sub 
aspectul diferenţierii adecvate a răspunderii juridice 
pentru numitele fapte. Conflictul dintre art.2172 CP 
RM şi art.87 din Codul cu privire la contravenţiile 
administrative trebuie tranşat în favoarea ultimei din 

normele specificate, în virtutea principiului „in du-
bio pro reo”.
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Introducere. În diferite ţări, la etape diverse de 
dezvoltare, în vederea elaborării legilor erau 

înaintate o serie de cerinţe. Prin urmare, în acest ar-
ticol ne-am trasat scopul de a elucida unele opinii 
privind abordarea cerinţelor tehnicii juridico-pena-
le. Vom purcede prin evidenţierea cerinţelor îna-
intate faţă de tehnica juridico-penală încă din cele 
mai vechi timpuri, ca ulterior să ajungem la opiniile 
contemporane exprimate vis-a-vis de subiectul su-
pus studiului. Actualitatea temei în cauză se expri-
mă prin necesitatea respectării cerinţelor înaintate 
faţă de tehnica juridico-penală în vederea eliminării 
erorilor care se strecoară la elaborarea actelor nor-
mative, fapt ce condiţionează realizarea (respectarea 
şi aplicarea), interpretarea incorectă a prevederilor 
legale şi ca finalitate suportarea consecinţelor (ne-
gative, inclusiv de ordin material) de către om, soci-
etate, stat. Astfel, tehnica elaborării actelor norma-
tive este condiţionată de factorii economici, sociali, 
culturali, politici etc. la o anumită etapă de evoluţie 
a societăţii. 

Rezultate şi discuţii. Сu privire la cerinţele tehnicii 
juridice au fost expuse diverse opinii. Astfel, încă în 
1791 Ieremia Bentham în lucrarea sa „Experienţa tacti-
cii politice” a formulat următoarele cerinţe: a. expune-
rea laconică a textului legii; b. simplitatea formulărilor; 
c. expunerea clară a voinţei legiuitorului; d. expunerea 
exhaustivă a tuturor punctelor legii. Simplitatea formu-
lărilor – este condiţia esenţială [1, p. 75-76]

În altă lucrare [2] publicată după moartea lui Ben-
tham, acesta a identificat o serie de reguli, care, în opi-
nia sa, formează o ordine, adaptabilă elaborării legilor. 
Astfel: 

acea parte a legii, care vădit exprimă voinţa le-1. 

giuitorului, trebuie să fie plasată iniţial părţilor în care 
voinţa legiuitorului este indirectă;

legile care reglementează promovarea interese-2. 
lor şi nevoilor societăţii, trebuie să prevaleze tuturor 
celorlalte categorii de legi, oricît de utile nu ar fi;

denumirea legii să fie laconică şi clară;3. 
legile complete prevalează legilor cu un conţi-4. 

nut incomplet [2, p. 233-236]. 
Dintre doctrinarii ruşi, care au cercetat proble-

ma tehnicii juridice se număra м.м. Гродзинский, 
м.Д.Шар-городский, м.И. Ковалев, Р.м. 
Хамракулов etc. Lucrările acestor savanţi sunt consa-
crate dezvăluirii conţinutului regulelor şi procedeelor 
aplicabile în procesul de elaborare a legii.

м.м. Гродзинский a supus studiului problematica 
tehnicii juridico-penale încă în anii’ 20 ai secolului tre-
cut, în perioada formării statului socialist [3, p. 556]. 
Marele savant a formulat un şir de reguli menite să facă 
legile mai accesibile (după conţinut), pe înţelesul celor 
care le aplică precum şi a celorlalţi membri ai societă-
ţii. Acestea sunt:

1. legislatorul trebuie să utilizeze cuvinte uzuale şi 
să evite folosirea neologismelor.

2. dacă totuşi legiuitorul a considerat necesar intro-
ducerea unui nou termen, atunci acesta trebuie să fie 
strecurat în întregul cuprins al textului legii penale.

3. voinţa legislatorului trebuie formulată prin mi-
nim de semne.

4. un articol al părţii speciale a Codului penal trebu-
ie să incrimineze doar o faptă penală.

5. formularea articolelor părţii speciale a Codului 
penal va include câteva fapte doar în cazul, în care fap-
tele sunt asemănătoare după natura şi semnele sale. 

6. coordonarea sancţiunilor normei juridice.

CU PRIvIRE  LA  UNELE  CERINŢE  ALE  TEHNICII 
JURIDICO-PENALE

Larisa BUGA,
doctorandă,

Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată

SUMMARY
The knowledge need of ahead requirements, for legal technique and especially for legal-criminal technique, it’s undeni-

able, leading to the development of fair and equitable, normative legal acts.
In this article, we intend to elucidate some scientific vision exposed along evolution of the legal technique as science in 

order underscore requirements towards legal-criminal technique submitted at different stages so far.
Keywords: legal technique, legal-criminal technique, criminal law

REZUMAT
Necesitatea cunoaşterii cerinţelor înaintate faţă de tehnica juridică şi în special faţă de tehnica juridico-penală este una 

incontestabilă care duce la elaborarea de acte normative legale, corecte şi echitabile. În acest articol ne-am propus elucida-
rea unor viziuni ştiinţifice expuse de-a lungul evoluţiei tehnicii juridice ca ştiinţă în vederea scoaterii în evidenţă a cerinţelor 
faţă de tehnica juridico-penală înaintate la diferite etape pînă în prezent.
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7. componenţa de infracţiune să fie expusă astfel, 
încât să îmbrace toate formele tipice sub care se poate 
manifesta.

8. articolele să nu fie expuse cazuistic [3, p. 559-
562]. 

м.м. Гродзинский nu clasifică şi nici nu grupează 
aceste reguli, ci le expune în ordinea însemnătăţii lor. 
Astfel, în primul plan plasează regulile privind limba, 
terminologia şi stilul legii. Apoi urmează regulile pri-
vind elaborarea dispoziţiilor şi sancţiunilor părţii spe-
ciale a Codului Penal. 

Ulterior, prin anii’ 50, acelaşi autor a revăzut aceste 
reguli, plasând iniţial regulile privind elaborarea dispo-
ziţiilor şi sancţiunilor, apoi urmează cele privind limba 
şi terminologia. În acelaşi timp, autorul a formulat o 
nouă regulă privind forma legii.

În anul 1946 a ieşit de sub tipare cel de-al treilea 
curs de drept penal intitulat „Legea penală” [4]. Шар-
городский supune studiului unele probleme privind 
tehnica legislativă, parte componentă a tehnicii juridi-
ce, şi anume problema privind tehnica şi terminologia 
legii penale. La elaborarea normelor juridice, savantul 
rus propune următoarele reguli: [4, p. 101-103]

delimitarea strictă a unei componenţe de alta;1. 
dacă la formularea dispoziţiilor se indică un 2. 

semn, atunci acesta urmează să fie indicat în toate ca-
zurile similare;

termenii utilizaţi la formularea normelor juridi-3. 
co-penale să fie acceptaţi în sistemul de drept respec-
tiv;

pentru calificarea componenţelor similare ur-4. 
mează a fi aplicate aceleaşi circumstanţe şi utilizaţi 
aceeaşi termeni;

formularea textuală completă;5. 
formulările să fie clare şi precise, să nu lase loc 6. 

de interpretări.
formulările să fie simpliste şi pe înţelesul tutu-7. 

ror.
Шар-городский, la fel ca şi Гродзинский м.м. 

nu grupează regulile conform vre-unui criteriu, ci le 
expune în formă exhaustivă. Din cele relatate de Шар-
городский se vede clar că în anii’40 regulile expune-
rii articolelor legii penale ocupau un loc important în 
cadrul tehnicii juridico-penale sovietice. Tot în aceiaşi 
ani s-au evidenţiat primele reguli privind forma codu-
lui penal.

Pe la începutul anilor’ 60 un alt savant rus care a 
cercetat problema tehnicii juridico-penale a fost Р.м. 
Хамракулов. În una din lucrările sale savantul a re-
marcat neajunsurile legii penale şi a indicat lista cerin-
ţelor care, în opinia sa, ar diminua aceste neajunsuri. 
Acestea sunt: [5, p. 42-46]

legile penale voluminoase trebuie separate pe ti-1. 
tluri, capitol, articole; articolele – pe aliniate şi puncte;

elaborarea de denumiri pentru actele normative, 2. 
titluri, capitole şi articole;

dispoziţia normei juridice să fie expusă în aşa 3. 
fel, încît să reflecte semnele componenţei de infracţi-
une;

Expunerea noţiunilor noi în termeni concişi.4. 
În urma analizei viziunilor de mai sus rezultă că au-

torii menţionaţi nu grupează regulile, ci le expun ca o 
listă. 

Profesorul м.И. Ковалев, la fel, a studiat proble-
ma tehnicii juridico-penale. Autorul a publicat: „în ar-
ticolul dat vom face o încercare de a formula cele mai 
importante reguli cu privire la tehnica juridico-penală 
referitoare atît la mijloacele de elaborare a normei ju-
ridico-penale, cît şi la terminologia legii penale”[6, p. 
142].

Astfel, prin această expresie, Ковалев a indicat cî-
teva grupe de reguli de tehnică juridico-penală: reguli 
de elaborare a normei juridico-penale şi reguli cu pri-
vire la terminologie. 

Din prima categorie de reguli fac parte:
dacă fapta nu prezintă pericol social de la sine, - 

ci doar în rezultatul survenirii consecinţelor, atunci 
aceste consecinţe trebuiesc indicate în lege în deplină 
măsură;

componenţa specială poate fi inclusă în lege în - 
următoarele trei cazuri: 1. componenţa specială ate-
nuează răspunderea în comparaţie cu cea generală; 2. 
componenţa specială agravează pedeapsa în compara-
ţie cu sancţiunea componenţei generale; 3. componen-
ţa specială include circumstanţe, neprevăzute de com-
ponenţa de bază.

prevederea alineatelor doar în caz de necesitate, - 
de evidenţiere a semnelor facultative a laturii obiecti-
ve, prezenţa sau lipsa cărora atenuează sau agravează 
răspunderea;

necesitatea elaborării unui sistem de pedepse - 
penale;

limitele sancţiunilor trebuie să fie proporţionale - 
periculozităţii faptei descrise în dispoziţia normei juri-
dico-penale.

La cea de-a doua grupă de reguli, Ковалев atribu-
ie:

prima cerinţă se referă la gramatica şi stilul legii; - 
limba de expunere.

excluderea regionalismelor din textul actului le-- 
gislativ;

folosirea cuvintelor cu acelaşi înţeles [6, p. 144-- 
146].

Mai tîrziu, Ковалев a indicat asupra principiilor de 
elaborare a unei ramuri de drept, precum şi a normei 
juridico-penale: 

principiul economiei represiunii, care presupune 1. 
neincriminarea faptelor, care deşi formal prezintă peri-
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col social, pot fi contracarate prin alte metode juridice 
sau sociale;

principiul stabilităţii: la elaborarea legii penale, 2. 
legislatorul va incrimina iniţial faptele care prezintă 
pericol social mai mare şi vor prezenta pericol mult 
timp înainte;

principiul dinamismului legislaţiei penale;3. 
la elaborarea legilor temporare, trebuie de indi-4. 

cat perioada de acţiune sau circumstanţele/împrejură-
rile în prezenţa cărora va înceta acţiunea legii penale 
respective [7, p. 185-191].

Vis-a-vis de cele expuse, Ковалев м.И. menţionea-
ză: “Cunoaştem reguli generale de elaborare a dispozi-
ţiilor şi sancţiunilor normei juridico-penale, cu valoare 
deosebită, care cu certitudine pot fi numite principiile 
tehnicii de elaborare” [7, p. 201]

Din lista regulelor privind elaborarea dispoziţiilor 
normelor juridico-penale, Ковалев м.И. a atribuit:

principiul corelării semnelor normelor juridico-1. 
penale;

principiul descrierii complete a laturii obiective;2. 
principiul expunerii textului în mod laconic, 3. 

complet, simplu şi consecutiv;
principiul incriminării într-un articol al legii pe-4. 

nale a unei singure fapte juridico-penale;
Din categoria regulelor sau principiilor elaborării 

sancţiunilor normei juridico-penale fac parte:
corespunderea pericolului social real în toate va-1. 

riantele posibile;
coordanarea sancţiunilor;2. 
pentru faptele comise din imprudenţă precum 3. 

şi pentru infracţiunile cu urmări imprevizibile, trebuie 
prevăzută posibilitatea schimbării unor măsuri cu alte-
le, sancţiuni alternative [7, p. 202-205]

Regulile cu privire la limba, stilul şi terminologia 
legii penale, după Ковалев м.И. sunt:

expunerea articolelor în mod concis;1. 
conţinutul legii trebuie să fie descries prin pro-2. 

poziţii simple; 
expunerea voinţei legislatorului fără a lăsa loc 3. 

de interpretări;
evitarea comparaţiilor, repetărilor;4. 
expunerea articolelor legii în mod uniform, co-5. 

respunderea regulelor lexicului şi gramaticii;
utilizarea noţiunilor în sens unic;6. 
evitarea arhaismelor, modernismelor, neologis-7. 

melor, vulgarismelor şi cuvintelor din limbi străine [7, 
p. 218-223].

Din cele expuse mai sus, rezultă unele trăsături 
comune în listele de reguli formulate de savanţii sus-
numiţi în perioade diferite însă conţinutul acestora a 
rămas neschimbat. Astfel, tehnica juridico-penală re-
prezintă o totalitate de reguli şi procedee. Totodată, de-
osebim clasificarea acestor reguli pe grupe:

grupul regulelor de construcţie a articolelor;- 
grupul de reguli privind limba, stilul şi termino-- 

logia legii penale.
А.ф.Чарданцев propune divizarea regulilor tehni-

cii juridico-penale în trei categorii [8, p. 368-370]: 
a) reguli cu privire la forma exterioară a actelor nor-

mative; b) reguli cu privire la conţinutul şi structura 
actului normativ; c) reguli şi mijloace de expunere a 
normelor juridico-penale (limba actelor normative). 

Autoarea Кашанина т.В. [9] împărtăşeşte opinia 
lui тихомиров Ю.А.[10] vis-a-vis de regulile de teh-
nică juridică. Astfel, acestea sunt: 

reguli privind conţinutul; 1. 
reguli de logică;2. 
reguli privind structura actului normativ;3. 
reguli privind limba actului normativ;4. 
cerinţe rechizitorii.5. 

Aceste reguli se referă la tehnica juridică însă noi 
considerăm că pot fi atribuie şi tehnicii juridico-penale, 
ca parte componentă a celei dintâi. Or, regulile gene-
rale de tehnică juridico-penală sunt elaborate în cores-
pundere cu cerinţele tehnicii juridice ale unui stat la o 
anumită perioadă de evoluţie a societăţii.

Am fixat mai sus un şir de viziuni ale autorilor pri-
vind tehnica juridică evidenţiate de-a lungul timpului, 
evoluţia şi modificarea acestora. Noi împărtăşim opi-
nia autoarei Кашанина т.В. şi considerăm oportune 
cele 6 reguli expuse cu privire la tehnica juridică. Le 
vom examina în ceea ce urmează.

Regulile privind conţinutul1. . În cadrul societăţii 
există şi se manifestă o multitudine de relaţii sociale, 
însă nu toate îmbracă caracter juridic. În opinia lui 
Кашанина т.В. [9, p. 115] vor fi supuse reglementării 
doar relaţiile sociale care posedă următoarele semne: - 
posedă caracter volitiv şi oferă subiectelor posibilitatea 
alegerii modelului de comportament sau de acţiune; - 
poate fi supus unui control din exterior; - posibilitatea 
aplicării forţei de constrângere a statului în caz de în-
călcare; - să exprime interesele sociale; - folosirea mij-
loacelor materiale necesare. Aceste semne urmează a fi 
întrunite cumulativ, în caz contrar acţiunea dreptului nu 
va produce efecte. În opinia savantului Баранов В.м. 
[12], conţinutul constă în reflectarea adecvată în textul 
legii a fenomenelor realităţii obiective. Regulile tehni-
cii juridico-penale privind conţinutul actelor normati-
ve asigură unitatea între fenomene, adică acele relaţii 
sociale, care alcătuiesc obiectul reglementării juridico-
penale şi servesc ca mijloc de determinare a noţiunilor. 
În temeiul Legii Republicii Moldova privind actele 
legislative [13], actul legislativ (la această categorie 
se atribuie şi actul juridico-penal) trebuie să respecte 
condiţiile legalităţii, accesibilităţii, preciziei şi, o dată 
intrat în vigoare, este executoriu şi opozabil tuturor 
subiectelor de drept. Înainte de întocmirea proiectului 
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de act legislativ, se studiază informaţia din domeniul 
raporturilor sociale care urmează a fi reglementate şi se 
efectuează inventarierea legislaţiei existente în materia 
în care se intervine, pentru a se constata insuficienţa 
reglementărilor în vigoare. La fel, proiectul de act le-
gislativ poate conţine definiţia termenilor juridici, teh-
nici, economici şi a altor termeni speciali de circulaţie 
restrânsă. În conformitate cu legislaţia României [16], 
proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli ne-
cesare, suficiente şi posibile care să conducă la o cît mai 
mare stabilitate şi eficienţă legislativă. Textul legislativ 
[16, art. 8] trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligi-
bil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echi-
voce. Nu se folosesc termini cu încărcătură afectivă. 
Forma şi estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze 
stilul juridic, precizia şi claritatea dispoziţiilor.

Regulile de logică2. . Una din regulile logicii este 
uniformitatea înţelegerii termenilor, excluderea înţele-
gerii unuia şi aceluiaşi termen în sens contradictoriu. 
Regula logicii presupune, la fel, coordonarea textului 
normativ, interacţionarea dispoziţiilor actului norma-
tiv în aşa fel încât unele dispoziţii să rezulte din altele, 
concretizându-le şi completându-le. 

Reguli privind structura actului normativ3. . Struc-
tura actului normativ reprezintă construcţia sa. După 
cum menţionează autoarea Кашанина т.В. [10, p. 
127], ca şi oricare construcţie, crearea actelor norma-
tive se întemeiază pe anumite canoane. Astfel, actul 
normativ va fi divizat pe părţi. Orice act normativ con-
ţine trei părţi: - introductivă; - de conţinut; - dispoziţii 
finale. La fel, Кашанина т.В. menţionează prezenţa 
anexelor, trimiterilor şi notelor. Legea RM privind 
actele legislative [13] în art. 24 prevede că fondul de 
idei se exprimă în conţinutul actului legislativ astfel ca 
materia reglementată să aibă un aspect ordonat şi sis-
tematizat. Elementul principal de identificare al actului 
legislativ este titlul, obligatoriu pentru toate actele le-
gislative. Titlul actului legislativ trebuie să fie laconic 
şi să exprime cu claritate obiectul reglementării. Un alt 
element de identificare sau cerinţă a structurii actului 
juridico-penal este preambulul, care în temeiul Legii 
[13, art. 26] expune finalităţile urmărite de Parlament 
prin adoptarea actului legislativ, raţiunea adoptării, 
motivaţia social-politică, economică sau de altă natu-
ră a actului. O altă prevedere a Legii [13, art. 28-29] 
sunt dispoziţiile generale şi cele de conţinut. În acest 
sens, una din cerinţele legale cu privire la dispoziţiile 
de conţinut se referă la următoarea succesiune logică: 
- dispoziţiile de drept material le preced pe cele de or-
din procedural; - dispoziţiile cuprinzând sancţiuni se 
grupează, de regulă, în ultima parte a actului legislativ. 
Succesiunea logică se va baza şi pe o analiză juridică 
temeinică, pe stabilirea naturii instituţiilor şi a relaţiilor 
dintre ele, precum şi pe ierarhizarea ştiinţifică a noţiu-

nilor introduse. Dispoziţiile finale şi tranzitorii [13, art. 
30] constituie una din ultimele cerinţe ale tehnicii actu-
lui legislativ. Însă, pentru unele acte legislative, pentru 
completarea datelor cu anumite schiţe, planuri, expri-
mări statistice sau alte exprimări cifrice, organigrame, 
desene, tabele şi alte prevederi de detaliu se prevede 
anexa, care în contextul art. 31 alin. 2 din Legea privind 
actele legislative [13] este parte integrantă a actului le-
gislativ, are natura şi forţa lui juridică. Însă, elementul 
structural de bază al actului legislativ este articolul [13, 
art. 32], care trebuie să corespundă cerinţelor indicate 
în lege, şi anume să fie intitulate, să posede caracter 
unitar şi să conţină una sau mai multe dispoziţii cu ra-
port direct între ele şi subordonate uneia şi aceleiaşi 
idei. Articolele se numerotează în continuare, cu cifre 
arabe, începînd cu primul şi terminînd cu ultimul. Una 
din ultimele cerinţe cu privire la structura actului legis-
lativ se referă la sistematizarea normelor, care se face 
astfel [13, art. 33]: a. articolele se pot grupa în secţiuni 
numerotate cu cifre arabe; b. secţiunile se pot grupa în 
capitole numerotate cu cifre romane; c. capitolele se 
pot grupa în titluri numerotate cu cifre romane; în cazul 
codurilor, titlurile se pot grupa în părţi [14] sau în cărţi 
[15], a căror numerotare se face cu numerale ordinare 
scrise cu litere; d. secţiunile, capitolele, titlurile, părţile 
sau cărţile pot avea denumire, care exprimă pe scurt 
esenţa prevederilor cuprinse în ele.

Reguli privind limba actului normativ4. . Actul 
normativ este adresat voinţei şi conştiinţei omului şi 
prevede un anumit model de comportament. Limba 
actului normativ este limba puterii de stat, ceea ce-i 
conferă un caracter oficial. Кашанина т.В. evidenţi-
ază cîteva reguli cu privire la limba actului normativ. 
Claritatea – este simplitatea actului normativ. Exacti-
tatea actului normativ presupune gradul de corespun-
dere cu ceva. Uneori actele normative nu combină cla-
ritatea şi exactitatea, acestea aflându-se în contrasens. 
Кашанина т.В. acordă prioritate clarităţii, menționând 
că claritatea poate lipsi, dar exactitatea, nici într-un 
caz. La categoria regulilor de limbă Кашанина т.В. 
[10, p. 132] atribuie şi accesibilitatea actelor norma-
tive, cu menţiunea că această regulă se răsfrânge nu 
asupra contingentului de adresaţi ai actului normativ, ci 
asupra cercului de persoane, în privinţa cărora se desfă-
şoară lucrul educativ, preventiv (din această categorie 
fac parte actele normative care exercită funcţia de apă-
rare). Reducerea volumului actului normativ, pe care 
unii o mai numesc regula economiei Кашанина т.В. 
o plasează la categoria regulilor de limbă. Excluderea 
pafosului, caracterului declarativ al actului normative 
şi stilul oficial al actului normativ, reprezintă ultime-
le, din categoria regulilor de limbă. Legea RM privind 
actele legislative prevede o serie de reguli cu privire 
la limbajul actului legislative: - fraza se construieşte 
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conform normelor gramaticale, astfel încît să exprime 
corect, concis şi fără echivoc ideea, să fie înţeleasă uşor 
de orice subiect interesat; - într-o frază este exprimată 
o singură idee; - se utilizează termini adecvaţi, compa-
tibili cu cei utilizaţi în legislaţia comunitară ori similari 
lor, şi de o largă circulaţie; - noţiunea nu se redă prin 
definiţia ei sau printr-o frazeologie, ci prin termenul re-
spectiv; - terminologia utilizată în actul elaborat este 
constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative 
şi în reglementările legislaţiei comunitare; se va utiliza 
unul şi acelaşi termen dacă este corect, iar folosirea lui 
repetată exclude confuzia; - neologismele se folosesc 
numai dacă sunt de largă circulaţie; - se evită folosirea 
regionalismelor, a cuvintelor şi expresiilor nefuncţio-
nale, idiomatice, neutilizabile şi/sau cu sens ambiguu; 
- se evită tautologiile juridice; - se respectă cu stricteţe 
regulile de ortografie şi punctuaţie. Legislaţia Români-
ei conţine prevederi asemănătoare [16, art. 36-39] însă, 
mai prevede şi evitarea paralelismelor [16, art. 16], în 
caz de necesitate de utilizare a normei de trimitere, 
pentru sublinierea unor conexiuni legislative. 

Cerinţe rechizitorii sau formale5. . Pentru identi-
ficarea şi evidenţa actelor normative Кашанина т.В. 
[10, p. 135-136] menţionează necesitatea reflectării ca-
racterului oficial şi care-l diferenţiază de alte acte nor-
mative. Aceste semn formează rechizitele actului nor-
mativ, alcătuite din denumirea tipului de act normativ, 
denumirea organului emitent, titlul actului normativ, 
ziua, luna, anul adoptării, numărul actului normativ. 
Acestea în ansambu formează foaia de titlu a actului 
normativ. Totodată, la sfîrşitul actului normativ sunt 
plasate alte rechizite, printer care: locul (denumirea 
oraşului), ziua, luna, anul semnării, denumirea depli-
nă a funcţiei persoanei care semnează actul normativ, 
numele, prenumele persoanei oficiale care semnează 
actul normativ, semnătura acesteia.  

Aşadar, tehnica juridico-penală are o anumită struc-
tură, elementele căreia formează un grup de reguli. In-
terrelaţionarea acestor elemente are loc în dependen-
ţă de care grupă de reguli ocupă poziţia de frunte în 
sistem. Sistemul de expunere a legii, şi prin urmare şi 
locul unor sau altor reguli, depinde de nivelul de cu-
noştinţe şi pregătire a persoanelor implicate în elabora-
rea şi pregătirea proiectelor de acte normative. Această 
regulă explică acele modificări care au avut loc în siste-
mul tehnicii juridico-penale de-a lungul timpului.

Astfel, dacă în anii’20 locul de frunte îl ocupau re-
gulile privind limba, stilul şi terminologia legii penale, 
atunci mai tîrziu pe primul loc se situau reglile privind 
elaborarea actelor în general, deoarece prin aplicarea 
lor se manifestă principiile dreptului penal.

Analiza sistemului de reguli a tehnicii juridico-pe-
nale indică, în primul rînd, metodele tehnicii de elabo-
rare a legilor pot fi aplicate doar în complex, deoarece 

folosirea lor separate nu va da un rezultat pozitiv, în 
al doilea rînd, totalitatea regulelor utilizate la elabora-
rea normelor juridico-penale depinde de particlarităţile 
istorice, economice, culturale, sociale ale dezvoltării 
statului la un moment dat.

În concluzie, din cele relatate mai sus, rezultă că 
tendinţele evoluţiei tehnicii juridico-penale depind de 
creşterea semnificativă a rolului regulilor generale şi 
în acest sens deosebim trei grupe de reguli: a) reguli 
de elaborare a actelor normative; b) reguli privind ela-
borarea dispoziţiilor şi sancţiunilor; c) reguli privind 
limba, stilul şi terminologia. Toate aceste reguli trebuie 
şi urmează a fi puse în aplicare la elaborarea legilor de 
către legislator în vederea atingerii scopului finit care 
rezultă din conţinutul actului normativ. 

Recenzent: 
Irina IACUB, 

doctor în drept, conferenţiar universitar interimar
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Introducere. Orice formaţiune statală indepen-
dentă, suverană şi integră este condusă în ac-

tivitatea sa de liderul statului, a cărui activitate este 
reglementată de un cod de legi care presupune drep-
turi şi obligaţiuni. În Moldova medievală, formele 
şi metodele de conducere statală sînt determinate de 
instituţia domniei, care a existat mai bine de cinci se-
cole – de la mijlocul sec. al XIV-lea şi pînă la Unirea 
Principatelor din 1859.

Metode aplicate şi materiale utilizate. Au fost 
aplicate următoarele metode de cercetare ştiinţifică: 
analiza, sinteza, dezbaterea şi observaţia. Au fost stu-
diate lucrări ştiinţifice internaţionale, precum şi lucră-
rile savanţilor din R. Moldova şi România: M. Platon, 
A. Roman, A. Sîmboteanu, C. Apetrei, M. Epure, F. 
Negoiţă.

Rezultate obţinute şi discuţii. Domnia reprezintă 
principala instituţie a statului feudal unde domnito-
rul avea autoritate absolută. După modelul instituţiei 
imperiale bizantine, domnia în Moldova era ereditară 
şi totodată electivă. Electivitatea domniei consta în 
alegerea pe viaţă a domnului dintre rudele unui domn 
(domnitorul putea fi ales de Adunarea Ţării, indiferent 
dacă pretendentul era fiu legitim ori născut în căsăto-
rie morganatică ori nelegitimă, dar era obligatoriu ca 
pretendentul să fie din familie domnitoare [1, p. 83]). 

Timp de 200 de ani, domnia în Moldova feudală a 
fost deţinută de dinastia Muşatinilor. Conform Legii 
ţării, domnitorul putea fi ales de către Adunarea Ţării 
şi dintre reprezentanţii altor familii de boieri, însă în 
acest caz, pe tot parcursul domniei, domnitorul ţinea 
cont de faptul dat, fiind interesat să perfecţioneze per-
manent instituţia domniei. 

Pe timpul voievodului Petru I Muşat (1375-1391) 
se pune baza principiilor instituţiei domniei în Mol-
dova. Capitala este mutată de la Siret la Suceava şi 
este fondată Mitropolia Ortodoxă a Moldovei (recu-
noscută de Constantinopol în 1401). De asemenea, 
Petru I Muşat este primul voievod moldav care bate 
moneda naţională.

Statul feudal Moldova, situat geografic şi geopo-
litic în centul Europei, era permanent în alertă politi-
că: la Răsărit, pe rîul Tiras (Nistru), trecea hotarul cu 
Hoarda de Aur şi cu Hanatul Tătarilor din Crimeea; la 
Nord, Moldova era ameninţată de Reci Pospolita, la 
Apus – de Regatul Maghiar şi de Ţara Românească; 
la Sud, de la mijlocul sec. al XV-lea – de Imperiul 
Otoman.

Pericolul politic şi cel militar şi-au lăsat amprenta 
asupra denumirii liderului statului Moldova – mare 
voievod (din slavonă: vojevoda – voi „armată, război” 
și voditi „a conduce”). Numele de voievod nu răspun-
de însă spectrului de probleme ce urmau a fi rezol-
vate de liderul statului, din această cauză, în a doua 
jumătate a sec. al XV-lea, s-a convenit ca voievodul 
moldav să fie numit domn, cuvînt de origine latină – 
dom(i)nus, care înseamnă stăpînul întregii ţări şi al lo-
cuitorilor ei, suzeranul tuturor nobililor din Moldova. 
Este de menţionat că cneazul moscovit Ivan al IV-lea 
(cel Groaznic) devine stăpîn şi suzeran al întregii ţări 
cu o sută de ani mai tîrziu – în 1547.

Subliniem că domnia putea fi preluată şi de o altă 
familie de nobili, conform deciziei Adunării Ţării, 
fapt care influenţează lupta pentru scaunul domnesc.

Devenind domnitor, persoana căpăta o esenţă divi-
nă, fapt confirmat şi de titlul domnitorului: „Io, mare 
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voievod şi domn”, „Io” reprezentînd prescurtarea cu-
vîntului din limba greacă Ioannes, ceea ce înseamnă 
„cel ales de Dumnezeu”. 

Odată cu ridicarea la scaunul domnesc, suveranul 
trebuia să fie „uns la domnie” de către mitropolitul 
Bisericii Ortodoxe din Moldova. După Mirungere, 
persoana aleasă devenea domnitor şi suzeran cu drep-
turi depline al ţării. Prin „ungere”, domnul devenea 
şi conducător politic, afirmat şi recunoscut pe plan 
extern. 

Modul succesiunii la tron era bazat pe sistemul 
ereditar-electiv, moştenirea domniei din sînul fami-
liei domneşti, dar care le dădea posibilitate boierilor 
de a alege la tron şi o altă candidatură ce ar satisface 
toate păturile nobilimii [2, p. 95]. 

Odată cu afirmarea Imperiului Otoman şi cu sta-
bilirea dependenţei politice şi economice a Moldo-
vei faţă de sultanul turc, instituţia domniei a suferit 
schimbări radicale. Domnia devine dependentă de 
voinţa şi simpatia sultanului.

Potrivit concepţiei otomane, domnitorul Moldo-
vei era numit direct de către sultan, primea firman la 
domnie pentru 6-7 ani, dar acest termen era încălcat 
permanent. Autoritatea domnului se restrînge. 

Instituţia domniei devine nominală în perioada 
domniei fanariote, cînd scaunul domnesc a devenit 
obiect de vindere şi de cumpărare, de îmbogăţire per-
sonală.

Puterea domnului nu era una absolută. În condu-
cerea statului, domnul era ajutat şi totodată controlat 
de Sfatul Domnesc, care era format din reprezentanţii 
marii boierimi (12-15 la număr). Sfatul Domnesc avea 
doar un rol consultativ. Funcţiile lui erau: aprobarea 
principalelor acte ale domniei, participarea la înche-
ierea tratatelor politice cu statele vecine, consultarea 
domnitorului în diferite probleme de ordin intern şi 
extern, totodată avea grijă ca domnul să conducă ţara 
în conformitate cu interesele boierilor [3, p. 438-440]. 
Un rol deosebit îl avea portarul de Suceava, mare dre-
gător domnesc însărcinat cu apărarea capitalei ţării, a 
reşedinţei oficiale a statului.

În perioada dependenţei de Imperiul Otoman, de-
numirea „Sfat Domnesc” este înlocuită cu termenul 
„divan”. La începutul sec. al XIX-lea, divanul era 
alcătuit din patru departamente. Primul departament, 
cel judecătoresc, avea drept atribuţii problemele le-
gate de înalta conducere a ţării, judecarea tuturor liti-
giilor civile (de regulă, privitoare la mari infracțiuni 
financiare). Al doilea departament avea de asemenea 
atribuţii judecătoreşti, însă judeca cazuri de o mai 
mică importanţă. Al treilea departament, cel al aface-
rilor străine, cerceta şi judeca litigiile dintre cetăţenii 
Moldovei şi supuşii străini. Al patrulea departament 
judeca procesele criminale [4, p. 53-54]. 

Domnul avea prerogative şi în raport cu Biserica. 
Între domnie şi Biserică întotdeauna a existat o co-
laborare strînsă. Anume domnul îl numea pe mitro-
polit (după exemplul bizantin), cel din urmă fiind şi 
principalul sfetnic în Sfatul Domnesc.

În anii 1487-1488, din banii proprii, Ştefan cel 
Mare construieşte trei biserici: la Pătrăuţi, Meleşeni 
şi Voroneţ. În biserica de la Pătrăuţi, domnitorul po-
runceşte ca să fie zugrăvit chipul împăratului bizan-
tin Constantin.

Activitatea legislativă a domnului era limitată 
de Legea ţării (obiceiul pămîntului), de hrisoavele 
şi pravilele adoptate de Sfatul Domnesc, care repre-
zenta boierimea de rang înalt.

În activitatea externă şi militară, domnul ţării era 
restrîns în acţiuni, fiind dependent de oastea mică, 
formată din cetele înarmate ale marilor boieri.

În activitatea administrativă internă, domnul era 
limitat de existenţa imunităţii acordate marilor boieri. 
În atribuţiile judecătoreşti, domnitorul putea judeca 
numai în ultima instanţă pe orşicare supus al său, iar 
boierii de rang înalt erau judecaţi de domn numai în 
caz de trădare de patrie şi de trădare a domnitorului 
(„hiclenie”). După sentinţă, boierii erau obligaţi să 
restituie în fondul ţării tot mobilul şi imobilul primit 
din dările domneşti. Proprietatea privată a familiei 
acuzatului rămînea în posesia clanului dat.

Domnia de 32 de ani a lui Alexandru cel Bun 
(1400-1432) a intrat în istoria administraţiei publi-
ce din Moldova ca cea mai paşnică şi progresistă. 
Anume în această perioadă a fost creat un sistem 
administrativ trainic şi efectiv, dar după moarea lui 
Alexandru cel Bun, în Ţara Moldovei apare o nouă 
instituţie a domniei, şi anume asocierea la domnie. 
Fenomenul politic presupune ca ţara să fie condusă 
de doi domnitori din aceeaşi familie domnească [5, 
p. 105]. Asocierea apare atunci cînd apar divergenţe 
în alegerea domnului şi este folosită pentru a evita 
criza politică din ţară. Asociaţi, în acest sens, au fost 
feciorii lui Ştefan III – Alexandru şi Bogdan.

Menţionăm că peste 82 de ani, instituţia asocierii 
la domnie a fost practicată şi de urmaşii ţarului rus 
Aleksei Mihailovici, cînd la tronul rus erau trei pre-
tendenţi (Sofia, Ivan şi Petru, mai tîrziu numit „cel 
Mare”). La 25 iunie 1682, pe tronul rus sînt urcaţi 
doi fraţi Ivan de 16 ani şi Petru de 10 ani, Sofia de-
venind tutelă-regentă.

Instituţia domniei cunoaşte şi noţiunea domnie 
sub tutelă, primul caz aparţinînd nepotului lui Ale-
xandru cel Bun – Alexăndrel [6, p. 110].

Mihai Viteazul a format un nou şi eficient organ 
al instituţiei domniei numit locotenenţa domniei – 
formă de domnie colectivă a ţarii pe timpul cînd 
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domnitorul părăsea temporar Moldova (de ex., iunie 
– noiembrie 1600) [7, p. 118].

În istoria instituţiei domniei, în sec. al XVIII-lea 
apare un fenomen nou: caimacamul – locțiitor al 
domnului, însărcinat cu administrarea ţării pînă la in-
stalarea pe tron a noului domn. . Primul caimacam 
a fost logofătul Ioan Buhuş (1709-1710). În epoca 
fanariotă, în iulie – septembrie 1711 a domnit caima-
camul Costachi Lupu, mare vornic; 26 septembrie – 
8 noiembrie 1711 – dragomanul Ioan Mavrocordat, 
după aceasta sultanul îl numeşte la domnie pe Nicolae 
Mavrocordat (anii domniei 1711-1715). În perioada 
7-31 decembrie 1806, caimacam a fost Iordache Ru-
set-Roznovanu. În perioadele 1807– 1812 şi martie 
– mai 1821, în funcţia de caimacam este Mitropolitul 
Veniamin Costache [8]. Între 11 iulie şi 17 februarie 
1857, caimacam a fost Teodor Balş.

Din octombrie 1858 şi pînă la 5 ianuarie 1859, 
Moldova este administrată de caimacamii în tri-
umvirat Ştefan Catargiu, Vasile Sturza şi Anastasie 
Panu [9].

Instituţia domnească în Moldova modernă a cunos-
cut şi specificul de domnie în timpul ocupării militare. 
Fenomenul dat este legat de campaniile militare ruso-
turce, unde arena de luptă erau Principatele Române. 
Prima administraţie rusă excepţională a fost instau-
rată în Moldova în perioada septembrie – octombrie 
1739, a doua în septembrie 1769 – septembrie 1774; 
administraţia austriacă – între 1788 şi 1791. În anii 
1806–1812, paralel cu caimacamul Veniamin Costa-
che, exista şi administraţia rusă instaurată de mareşa-
lul rus Mihail Kutuzov. În perioadele mai – iulie 1821 
şi 18 octombrie 1853 – 4 septembrie 1854, Moldova 
a fost sub administraţie militară rusă [10]. 

La 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza este ales 
ultimul domnitor al Ţării Moldovei, iar la 24 ianuarie 
a aceluiași an este ales şi domnitor al Munteniei (Va-
lahiei), înfăptuind astfel unirea Principatelor Române 
într-un singur stat. La 20 noiembrie 1861, Înalta Poar-
tă a adoptat „Firmanul de organizare administrativă a 

Moldovei şi Valahiei”, care permitea unirea politică 
şi administrativă a Principatelor Române. Proclama-
ţia de la Iaşi, din 11 decembrie 1861, a domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza către naţiune aduce oficial la 
cunoştinţă că: „Unirea este înfăptuită, naţionalitatea 
română este întemeiată” [11].

Concluzie. Instituţionalizarea puterii politice în 
Moldova feudală a fost atribuită mai întîi unor per-
sonalităţi. Statul în sine este confundat la început 
cu persoana domnitorului. Ulterior, odată cu conso-
lidarea statului, puterea politică s-a instituţionalizat 
obiectiv, aparte de persoana domnitorului, disociin-
du-se de persoana acestuia, pentru a se ataşa definitiv 
unei instituţii, unui aparat statal.

Aşadar, în afară de persoana domnitorului şi a 
apropiaţilor săi, a apărut o instituţie care-l supravieţu-
ieşte. Această instituţie, care în realitate desemnează 
statul, îşi are drept centru de greutate domnia.
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Актуальность исследования применения 
административной ответственности за 

правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, обуслов-
лена возрастающей ролью соблюдения конститу-
ционных прав граждан.

Изложение основного материала. Админи-
стративная ответственность за правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность установлена ст. 354- 3652 
Кодекса Республики молдова о правонарушениях 
№ 218-XVI от 24 октября 2008 года (далее – Коп 
Рм) [1].

Административная ответственность за мелкое 
хулиганство установлена ст. 354 Коп Рм, кото-
рая гласит: «мелкое хулиганство, то есть оскор-
бительные приставания в общественных местах 
к физическим лицам, другие подобные действия, 
нарушающие нормы морали, общественный по-
рядок и спокойствие физических лиц, влечет на-
ложение штрафа в размере от 10 до 50 условных 
единиц или назначение наказания в виде неопла-
чиваемого труда в пользу общества на срок от 20 
до 60 часов.».

уголовная ответственность за хулиганство уста-
новлена ст. 287 уголовного кодекса Рм № 985-XV 
от 18 апреля 2002 года (далее – уК Рм) [2].

Согласно части (1) ст. 287 уК Рм хулиганство, 
то есть умышленные действия, грубо нарушаю-
щие общественный порядок, сопряженные с при-

менением насилия к людям либо с угрозами его 
применения, с насильственным сопротивлением 
представителю власти либо иному лицу, пре-
секающему хулиганские действия, а равно дей-
ствия, отличающиеся по своему содержанию ис-
ключительным цинизмом или особой дерзостью, 
наказывается штрафом в размере от 200 до 700 
условных единиц, или неоплачиваемым трудом в 
пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или 
лишением свободы на срок до 3 лет.

мелкое хулиганство, как и уголовно наказуе-
мое хулиганство, посягает не только на личность, 
но и на общественный порядок. оно может сопро-
вождаться оскорблениями или побоями. 

Согласно части (1) ст. 355 Коп Рм распитие 
спиртных напитков на улицах, стадионах, в скве-
рах, парках, во всех видах общественного транс-
порта и в других общественных местах, в которых 
распитие спиртных напитков не допускается ор-
ганами местного публичного управления, влечет 
наложение штрафа в размере от 5 до 10 условных 
единиц или назначение наказания в виде неопла-
чиваемого труда в пользу общества на срок от 40 
до 60 часов. 

Согласно части (2) ст. 355 Коп Рм появление 
в общественных местах в состоянии опьянения, 
вызванного алкоголем или другими веществами, 
при котором лицо потеряло способность передви-
гаться самостоятельно, влечет наложение штрафа 
в размере от 10 до 20 условных единиц или назна-

АДмИНИСТРАТИвНАЯ  ОТвЕТСТвЕННОСТЬ  зА 
ПРАвОНАРУшЕНИЯ,  ПОСЯгАЮщИЕ  НА  ОбщЕСТвЕННЫЙ 

ПОРЯДОК  И  ОбщЕСТвЕННУЮ  бЕзОПАСНОСТЬ

в. ЧЕРбА, 
доктор права, и.о. доцента, проректор Европейского университета молдовы

SUMMARY
The author examines one of the most important topics that are interlinked with the construction of the rule of law - 

administrative liability for offenses against public order and public safety.
The submission analyzes the features of the application of administrative sanctions for offenses against public order and 

security, which will be useful for theoretical and practical workers.
Keywords: administrative responsibility, the offense, public order, public safety, bullying, humiliation, public place, 
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* * *

Автор исследует одну из важнейших тем, которая взаимосвязана с построением правового государства - ад-
министративная ответственность за правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность.

В представленном материале анализируются особенности применения административной ответственности за 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, которые будут полезны 
для теоретических и практических работников.

Ключевые слова: административная ответственность, правонарушение, общественный порядок, общественная 
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чение наказания в виде неоплачиваемого труда в 
пользу общества на срок от 40 до 60 часов.

Состояние опьянения определяется в поряд-
ке, установленном законом Рм № 713-XV от 
06.12.2001 года «о контроле и предупреждении 
злоупотребления алкоголем, незаконного потре-
бления наркотиков и других психотропных ве-
ществ», постановлением правительства Рм № 
296 от 16.04.2009 года «об утверждении положе-
ния о порядке проведения теста на алкоголь и ме-
дицинского освидетельствования для определения 
состояния опьянения и его характера» [3], поста-
новлением правительства № 79 от 23.01.2006 года 
«об утверждении Списка наркотических,  психо-
тропных веществ и растений, содержащих такие 
вещества, выявленных в незаконном обороте, и их 
размеров» [4].

В пункте 3 положения, утвержденного поста-
новлением правительства Рм № 296 от 16.04.2009 
года, указано, что для водителей автотранспорт-
ных средств устанавливаются следующие макси-
мально допустимые концентрации алкоголя:

a) в крови – 0,3 г/л;
b) в выдыхаемом воздухе – 0,15 мг/л. 
Согласно пункту 4 того же положения води-

тель находится в состоянии минимальной степени 
опьянения, если установлена концентрации алко-
голя от 0,3 г/л до 1,0 г/л в крови, или от 0,15 мг/л 
до 0,5 мг/л в выдыхаемом воздухе.

вывод. Имеется противоречие между пун-
ктом 3 положения, согласно которому для во-
дителя установлена максимально допусти-
мая концентрация алкоголя а) в крови – 0,3 г/л; 
b) в выдыхаемом воздухе – 0,15 мг/л, и между под-
пунктом а) пункта 4 положения, согласно которо-
му водитель считается находящимся в состоянии 
минимальной степени опьянения, если установ-
лена концентрации алкоголя в крови составляет 
от 0,3 г/л до 1,0 г/л, а концентрация в выдыхаемом 
воздухе - от 0,15 мг/л до 0,5 мг/л.

Предложение. Необходимо изменить пункт 4 
положения, установив, что водитель считается 
находящимся в минимальной степени опьянения, 
если концентрация алкоголя составляет: в крови 
от 0,31 г/л до 1,0 г/л, а в выдыхаемом воздухе – от 
0,16 мг/л до 0,5 мг/л. [4].

порядок определения состояния опьянения 
установлен приказом министерства здравоох-
ранения Рм № 155 от 1 июня 2009 года «о вы-
полнении постановления правительства № 296 
от 16.04.2009 г. «об утверждении положения о 
порядке проведения теста на алкоголь и медицин-
ского освидетельствования для определения со-
стояния опьянения и его характера»» [5].

Данным приказом утверждены:
перечень публичных медико-санитарных 

учреждений, допущенных к медицинскому осви-
детельствованию для определения состояния 
опьянения и его характера, согласно приложению 
№ 1;

минимальные требования для проведения ме-
дицинского освидетельствования для определе-
ния состояния опьянения и его характера, соглас-
но приложению № 2.;

формуляр № 155/e „протокол медицинского 
освидетельствования для определения состояния 
опьянения и его характера”, согласно приложе-
нию № 3;

формуляр № 155-1/e „Журнал учета меди-
цинского освидетельствования для определения 
состояния опьянения и его характера”, согласно 
приложению № 4;

положение Комиссии по контролю медицин-
ского oсвидетельствования на состояние опьяне-
ния и его характера при министерстве здравоох-
ранения, согласно приложению № 5;

персональный состав Комиссии по контролю 
медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения и его характера при министерстве 
здравоохранения, согласно приложению № 6.

Состояние опьянения должно быть подтверж-
дено протоколом медицинского освидетельство-
вания для определения состояния опьянения и его 
характера.

Согласно части (1) ст. 356 Коп Рм осущест-
вление азартных игр без разрешения влечет нало-
жение штрафа в размере от 50 до 100 условных 
единиц или назначение наказания в виде неопла-
чиваемого труда в пользу общества на срок от 40 
до 60 часов.

формулировка части (1) ст. 356 Коп Рм тре-
бует уточнения. по прямому смыслу части (1) ст. 
356 Коп Рм любой участник азартных игр дол-
жен быть привлечен к административной ответ-
ственности.

Предложение. полагаем, что часть (1) ст. 356 
Коп Рм следует изменить, установив ответствен-
ность только за организацию азартных игр с це-
лью извлечения дохода.

Согласно части (2) ст. 356 Коп Рм гадание в 
общественных местах влечет наложение штрафа 
в размере от 30 до 50 условных единиц или назна-
чение наказания в виде неоплачиваемого труда в 
пользу общества на срок от 40 до 60 часов.

Административной ответственности за это 
правонарушение подлежит дееспособное физи-
ческое лицо, достигшее возраста 18 лет, которое 
гадает в общественном месте.
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Согласно ст. 357 Коп Рм нарушение тишины 
в ночное время (с 22 до 7 часов), в том числе пу-
тем громкого пения, подачи звуковых сигналов, 
пользования аудиовизуальной аппаратурой, уста-
новленной на повышенную громкость, в жилищах 
или общественных местах, иных подобных дей-
ствий, влечет наложение штрафа на физических 
лиц в размере от 15 до 30 условных единиц и на 
юридических лиц в размере от 100 до 150 услов-
ных единиц. 

ответственность юридических лиц установ-
лена соответствующими статьями особенной ча-
сти Книги первой Коп Рм, а общие условия ад-
министративной ответственности юридических 
лиц определены ст. 17 Коп Рм, которая гласит: 
«ответственности за правонарушение подлежит 
юридическое лицо, за исключением органов пу-
бличной власти и публичных учреждений, в слу-
чаях, предусмотренных настоящим кодексом, по 
деяниям, совершенным от его имени или в его 
интересах его органами или их представителями, 
при соответствии одному из следующих условий: 
a) это лицо виновно в невыполнении или ненадле-
жащем выполнении положений закона, устанав-
ливающих обязанности или запреты на осущест-
вление определенной деятельности;

b) это лицо виновно в осуществлении деятель-
ности, не соответствующей его учредительным 
документам или заявленным целям;

c) деяние, причинившее или создавшее угро-
зу причинения ущерба в значительном размере 
другому лицу, обществу или государству, было 
совершено в интересах этого лица, было допу-
щено, санкционировано, одобрено, использовано 
его уполномоченным органом или должностным 
лицом.

Юридическое лицо несет ответственность 
за правонарушение в случае, если материальная 
норма, содержащаяся в особенной части книги 
первой, прямо предусматривает его наказание.

Если в особенной части книги первой пред-
усмотрена ответственность за правонарушение 
юридического лица, индивидуальное предприя-
тие несет ответственность в качестве юридиче-
ского лица.

ответственность за правонарушение юридиче-
ского лица не исключает ответственности физи-
ческого лица за совершенное правонарушение». 

Согласно ст. 358 Коп Рм административная 
ответственность применяется в случае нарушения 
физическим лицом, достигшим возраста 18 лет, 
конкретных стандартов, норм и правил пожарной 
безопасности, утвержденных в установленном за-
коном порядке компетентными органами.

Согласно части (1) ст. 359 Коп Рм нарушение 
специального режима в условиях чрезвычайного 
положения, если данное нарушение не содержит 
признаков состава преступления, влечет наложе-
ние штрафа в размере от 10 до 20 условных еди-
ниц или назначение наказания в виде неоплачи-
ваемого труда в пользу общества на срок от 40 до 
60 часов.

Согласно части (2) ст. 359 Коп Рм действие, 
указанное в части (1) ст. 359 Коп Рм, совершен-
ное в период осуществления особой формы прав-
ления, влечет наложение штрафа в размере от 15 
до 25 условных единиц или назначение наказания 
в виде неоплачиваемого труда в пользу общества 
на срок от 40 до 60 часов.

Режим чрезвычайного положения, согласно ча-
сти (3) ст. 72 Конституции Рм, принятой 29 июля 
1994 года, вводится парламентом Рм путём при-
нятия органического закона [6].

Административная ответственность за на-
рушение порядка реализации и/или отчуждения 
индивидуального оружия и боеприпасов к нему 
установлена частями (1)-(3) ст. 360 Коп Рм, ко-
торые гласят: «Реализация в специализированных 
магазинах индивидуального оружия и боеприпа-
сов к нему лицам, не обладающим разрешением 
на приобретение оружия и боеприпасов к нему, 
влечет наложение штрафа на физических лиц в 
размере от 100 до 150 условных единиц и на юри-
дических лиц в размере от 400 до 500 условных 
единиц с лишением в обоих случаях права осу-
ществлять такую деятельность на срок от 3 меся-
цев до 1 года.

передача или иное отчуждение индивидуаль-
ного оружия и боеприпасов к нему лицу, не обла-
дающему разрешением на приобретение оружия 
и боеприпасов к нему, влечет наложение штрафа 
в размере от 50 до 100 условных единиц.

уклонение от реализации индивидуального 
оружия и боеприпасов к нему в случае аннулиро-
вания разрешения на их хранение влечет наложе-
ние штрафа на физических лиц в размере от 50 
до 100 условных единиц и на юридических лиц в 
размере от 200 до 400 условных единиц».

порядок реализации оружия и боеприпасов к 
нему регулируется ст. 6-44 закона Рм «о режиме 
оружия и боеприпасов гражданского назначения» 
№ 130 от 8 июня 2012 года. данный закон вступил 
в силу 26 октября 2013 года. в этот же день утра-
тил силу закон Рм «об оружии» № 110-XIII от 18 
мая 1994 года.

вывод. учитывая это, следует внести соответ-
ствующие изменения, т.к. законодатель заменил 
слово «оружие», а оружие может быть и гранато-
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мёт, на более точное название «оружие граждан-
ского назначения».

Административная ответственность за на-
рушение правил хранения, ношения, перевозки, 
использования или применения оружия и бое-
припасов к нему установлена частями (1)-(6) ст. 
361 Коп Рм, которые гласят: «Нарушение правил 
хранения, ношения и перевозки индивидуального 
оружия и боеприпасов к нему влечет наложение 
штрафа на физических лиц в размере от 10 до 50 
условных единиц и на юридических лиц в разме-
ре от 50 до 100 условных единиц.

Использование индивидуального оружия и 
боеприпасов к нему не по назначению влечет на-
ложение штрафа в размере от 50 до 100 условных 
единиц.

превышение полномочий по применению ин-
дивидуального оружия влечет наложение штрафа 
в размере от 100 до 150 условных единиц.

приобретение, ношение, хранение, ремонт 
оружия, не зарегистрированного в установленном 
порядке или без документов о происхождении, 
влекут наложение штрафа в размере от 100 до 150 
условных единиц. 

Ношение индивидуального оружия в состоя-
нии опьянения, вызванного алкоголем или други-
ми веществами, влечет наложение штрафа в раз-
мере от 70 до 100 условных единиц с лишением 
права хранения и ношения оружия на срок от 6 
месяцев до 1 года.

Ношение индивидуального оружия на собра-
ниях влечет наложение штрафа в размере от 100 
до 150 условных единиц с лишением права хране-
ния и ношения оружия».

Ношение оружия в состоянии опьянения вле-
чет административную ответственность.

вывод. Следует учесть, что состояние опьяне-
ния должно быть подтверждено в порядке, уста-
новленном законом Рм № 713-XV от 6 декабря 
2001 года, постановлением правительства № 296 
от 16.04.2009 года, приказом министерства здра-
воохранения Рм № 155 от 1 июня 2009 года.

ответственность за нарушение срока реги-
страции, перерегистрации оружия или продления 
разрешения на хранение и ношение оружия уста-
новлена частями (1) и (2) ст. 362 Коп Рм, кото-
рые гласят: «Нарушение срока регистрации или 
перерегистрации индивидуального оружия в по-
лиции влечет наложение штрафа на физических 
лиц в размере от 10 до 20 условных единиц и на 
юридических лиц в размере от 70 до 100 услов-
ных единиц.

Нарушение срока продления разрешения на 
хранение и ношение оружия влечет наложение 

штрафа на физических лиц в размере от 10 до 30 
условных единиц и на юридических лиц в разме-
ре от 50 до 100 условных единиц».

порядок регистрации, перерегистрации ору-
жия или продления разрешения на его хранение и 
ношение установлен ст. 6, 11 33 ,40, 41 закона Рм 
«о режиме оружия и боеприпасов гражданского 
назначения». так согласно части (3) ст. 6 этого за-
кона нелетальное оружие, являющееся предметом 
декларирования, можно хранить, носить и исполь-
зовать только после его регистрации в министер-
стве внутренних дел в порядке, установленном 
настоящим законом.

Согласно ст. 363 Коп Рм стрельба из огне-
стрельного оружия в общественных местах, в не 
отведенных для стрельбы местах, а также в отве-
денных местах, но с нарушением установленного 
порядка влечет наложение штрафа в размере от 
50 до 100 условных единиц с лишением или без 
лишения права ношения оружия на срок от 3 ме-
сяцев до 1 года.

Легальное определение понятия «огнестрель-
ное оружие» содержится в ст. 2 закона Рм № 130 
от 8 июня 2012 года «о режиме оружия и бое-
припасов гражданского назначения», где указано: 
«огнестрельное оружие – любое оружие со ство-
лом, которое можно носить, предназначенное для 
производства выброса или могущее быть преоб-
разовано для производства выброса дроби, пули 
или снаряда в результате сгорания метательного 
заряда;  считается, что предмет может быть пре-
образован для производства выброса дроби, пули 
или снаряда в результате сгорания метательного 
заряда, если он имеет вид огнестрельного оружия 
и вследствие своей конструкции или материала, 
из которого был изготовлен, может быть преобра-
зован для указанных целей;  в целях настоящего 
закона не включается в определение огнестрель-
ного оружия оружие, предусмотренное в катего-
риях C и D приложения 1» [7].

К огнестрельному оружию не относится сле-
дующее оружие (категории Си D), указанное в 
приложении 1 к закону Рм № 130 от 8 июня 2012 
года «о режиме оружия и боеприпасов граждан-
ского назначения»:

Категория C – оружие, являющееся предме-
том декларирования 

a) Короткоствольное или длинноствольное 
пневматическое оружие, использующее для про-
изводства выстрела энергию сжатого воздуха 
или газов под давлением с дульной энергией бо-
лее 7,5 Дж;

b) Короткоствольное оружие (пистолет или ре-
вольвер), изготовленное специально для выброса 
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вредных, раздражающих или нейтрализующих 
газов, а также  боеприпасы к нему;

c) Асоматическое оружие, а также боеприпасы 
к нему;

d) оружие с транквилизаторами, а также бое-
припасы к нему;

e) приспособления, предназначенные для рыб-
ной ловли с помощью гарпуна, а также боеприпа-
сы к ним;

f) Арбалеты и луки, предназначенные для спор-
тивной стрельбы, а также   стрелы к ним;

g) Сигнальные пистолеты, а также боеприпасы 
к ним;

h) Старинное оружие, а также боеприпасы к 
нему.

Категория  D – другое оружие, не подлежа-
щее авторизации

a) Короткоствольное или длинноствольное пнев-
матическое оружие, использующее для производ-
ства выстрела энергию сжатого воздуха или газов 
под давлением с дульной энергией менее 7,5 Дж;

b) Деактивированное оружие;
c) Стартовые пистолеты, используемые в 

спортивных соревнованиях, а также боеприпасы 
к ним;

d) оружие  под  патрон  типа  флобера  с  дуль-
ной энергией не более 7,5 Дж;

e) Реквизитное оружие, а также боеприпасы к 
нему;

f) оружие, предназначенное для спасательных 
целей, при условии использования его только по 
этому назначению.

 Стрельба из оружия, относящегося к категори-
ям Си D, в общественных местах, в неотведенных 
для стрельбы местах или с нарушением установ-
ленного порядка не попадает под действие ст. 363 
Коп Рм, т.к. расширительное толкование право-
вых норм, содержащих санкции, не допускается.

Согласно ст. 43 закона Рм «о законодательных 
актах» № 780-XV от 27.12.2001 года официальное 
толкование законодательных актов, кроме Консти-
туции  и конституционных законов, является ис-
ключительной компетенцией парламента Рм [8].

Согласно части (2) ст. 44 закона Рм «о зако-
нодательных актах» толкование законодательных 
актов, кроме предусмотренных частью (1), осу-
ществляется парламентом путем принятия зако-
нодательных актов, имеющих ту же или большую 
юридическую силу.

вывод. Следовательно, лица, стреляющие в 
общественных местах из пневматического и дру-
гого оружия, не являющегося огнестрельным, не 
могут быть привлечены к административной от-
ветственности, предусмотренной ст. 363 Коп Рм.

Предложение. полагаем целесообразным из-
менить ст. 363 Коп Рм, установив ответствен-
ность за стрельбу из любого оружия в обществен-
ных местах.

 Административная ответственность за нару-
шение законодательства о рекламе установлена 
частями (1)-(6) ст. 364 Коп Рм, в которых указа-
но: «Размещение средств наружной рекламы без 
разрешения органа местного публичного управ-
ления и без получения в установленном порядке 
площади для размещения афиш влечет наложение 
штрафа на физических лиц в размере от 20 до 150 
условных единиц, на должностных лиц в размере 
от 40 до 200 условных единиц и на юридических 
лиц в размере от 60 до 300 условных единиц.

(2) Размещение средств наружной рекламы на 
деревьях или в охранных зонах памятников архи-
тектуры, истории и культуры влечет наложение 
штрафа на физических лиц в размере от 20 до 150 
условных единиц, на должностных лиц в размере 
от 40 до 200 условных единиц и на юридических 
лиц в размере от 60 до 300 условных единиц.

(3) Размещение или распространение рекламы 
товаров и услуг, подлежащих сертификации или 
лицензированию, в случаях, когда их производи-
тели не имеют полагающегося сертификата или 
лицензии, а также размещение или распростра-
нение рекламы товаров и услуг, запрещенных к 
производству и реализации, влекут наложение 
штрафа на физических лиц в размере от 20 до 
150 условных единиц, на должностных лиц в 
размере от 40 до 200 условных единиц и на юри-
дических лиц в размере от 60 до 300 условных 
единиц.

(4) Размещение или распространение рекла-
мы товаров и услуг с использованием без соот-
ветствующего разрешения государственной сим-
волики влечет наложение штрафа на физических 
лиц в размере от 20 до 150 условных единиц, на 
должностных лиц в размере от 40 до 200 услов-
ных единиц и на юридических лиц в размере от 60 
до 300 условных единиц.

(5) представление, изготовление или распро-
странение рекламы массовых лечебных сеансов 
с использованием методов психического воздей-
ствия без соответствующего разрешения влечет 
наложение штрафа на физических лиц в размере 
от 20 до 150 условных единиц, на должностных 
лиц в размере от 40 до 200 условных единиц и на 
юридических лиц в размере от 60 до 300 условных 
единиц. 

(51) Распространение наружной рекламы, не 
отвечающей требованиям закона, влечет наложе-
ние штрафа на физических лиц в размере от 20 
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до 150 условных единиц и на юридических лиц в 
размере от 300 до 500 условных единиц.

(6) представление, изготовление или распро-
странение субъектом рекламной деятельности не-
добросовестной, недостоверной, неэтичной или 
какой бы то ни было иной противоречащей закону 
рекламы влечет наложение штрафа на физических 
лиц в размере от 30 до 150 условных единиц, на 
должностных лиц в размере от 200 до 400 услов-
ных единиц и на юридических лиц в размере от 
400 до 500 условных единиц».

Реклама – это «оповещение различными спо-
собами для создания широкой известности, при-
влечения потребителей, зрителей» [9].

Легальное определение понятия «должност-
ное лицо» дано в части (6) ст. 16 Коп Рм, соглас-
но которой должностное лицо (лицо, наделенное 
на государственном предприятии, в учреждении, 
организации, центральном или местном органе 
публичной власти на постоянной или временной 
основе, в силу закона, в силу его назначения, из-
брания или в силу отдельного поручения, опреде-
ленными правами и обязанностями по осущест-
влению функций публичной власти или действий 
административно - распорядительного либо 
организационно-хозяйственного характера) под-
лежит ответственности за правонарушение при 
совершении деяний, предусмотренных настоя-
щим кодексом, в случае:

a) умышленного использования своих полно-
мочий в отступление от служебных обязанно-
стей;

b) явного превышения предоставленных зако-
ном прав и полномочий;

c) неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния служебных обязанностей.

Согласно ст. 365 Коп Рм умышленное уничто-
жение или повреждение афиш (за исключением 
предвыборных), объявлений, извещений, других 
объектов рекламной деятельности влечет наложе-
ние штрафа в размере от 10 до 30 условных еди-
ниц или назначение наказания в виде неоплачи-
ваемого труда в пользу общества на срок от 30 до 
60 часов.

Административная ответственность за нару-
шение режима секретности в рамках органов пу-
бличной власти и других юридических лиц, уста-
новлена ст. 3651 Коп Рм.

Нарушение правил допуска к государственной 
тайне влечет наложение штрафа на физических 
лиц в размере от 25 до 100 условных единиц, на 
должностных лиц в размере от 50 до 200 услов-
ных единиц и на юридических лиц в размере от 
100 до 300 условных единиц.

Нарушение правил составления, учета, хране-
ния, обработки, размножения, применения, пере-
дачи, уничтожения сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне, влечет наложение штрафа на 
физических лиц в размере от 25 до 100 условных 
единиц, на должностных лиц в размере от 50 до 
200 условных единиц с лишением или без лише-
ния права занимать определенные должности на 
срок от 3 месяцев до 1 года, наложение штрафа на 
юридических лиц в размере от 100 до 300 услов-
ных единиц с лишением или без лишения права 
осуществлять определенную деятельность на 
срок от 3 месяцев до 1 года.

Нарушение правил обеспечения защиты госу-
дарственной тайны посредством юридических, 
процедурных мер, физической защиты, защиты 
информационных и телекоммуникационных си-
стем влечет наложение штрафа на должностных 
лиц в размере от 50 до 200 условных единиц с ли-
шением или без лишения права занимать опреде-
ленные должности на срок от 3 месяцев до 1 года, 
наложение штрафа на юридических лиц в размере 
от 100 до 300 условных единиц с лишением или 
без лишения права осуществлять определенную 
деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.

Деяния, предусмотренные частями (1) – (3), 
повлекшие тяжкие последствия, если эти деяния 
не являются преступлением, влекут наложение 
штрафа на физических лиц в размере от 50 до 150 
условных единиц, на должностных лиц в размере 
от 150 до 300 условных единиц с лишением права 
занимать определенные должности на срок от 3 
месяцев до 1 года, наложение штрафа на юриди-
ческих лиц в размере от 150 до 400 условных еди-
ниц с лишением права осуществлять определен-
ную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.

Необоснованное засекречивание/ рассекречи-
вание сведений влечет административную ответ-
ственность, установленную частями (1) и (2) ст. 
3652 Коп Рм.

Засекречивание/рассекречивание сведений с 
нарушением требований, предусмотренных за-
конодательством о государственной тайне, влечет 
наложение штрафа на должностных лиц в размере 
от 50 до 200 условных единиц и на юридических 
лиц в размере от 100 до 250 условных единиц.

Необоснованный отказ в засекречивании/рас-
секречивании сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне, влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 50 до 200 услов-
ных единиц и на юридических лиц в размере от 
100 до 250 условных единиц.

правонарушения, предусмотренные ст. 354, 
355, частями (1) и (9) ст. 356, ст. 357-363, частями 
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(1)-(51) ст. 364, ст. 365 Коп Рм рассматриваются 
полицией.

Согласно части (2) ст. 400 Коп Рм рассматри-
вать дела о правонарушениях и назначать наказа-
ния в пределах своих полномочий вправе началь-
ники управлений и их заместители, начальники 
инспекторатов полиции и их заместители, началь-
ники отделов полиции, начальники полицейских 
участков, начальники полицейских постов, глав-
ные участковые офицеры, старшие участковые 
офицеры, участковые офицеры, работники отде-
лов общественного порядка, работники патруль-
ных служб, работники отделов транспортного 
надзора и дорожного движения, работники служб 
технического надзора и дорожно-транспортных 
происшествий инспекторатов полиции, работни-
ки Национального патрульного инспектората и 
Национального следственного инспектората Ге-
нерального инспектората полиции.

правонарушения, предусмотренные частью 
(6) ст. 364 Коп Рм, устанавливаются Советом по 
конкуренции (часть (2) ст. 4041 Коп Рм.

Согласно части (2) ст. 4041 Коп Рм конста-
тировать правонарушения и составлять прото-
колы вправе сотрудники Совета по конкурен-
ции, наделенные контрольными функциями. 
Согласно части (32) ст. 4041 Коп Рм протоколы о 
правонарушениях передаются для рассмотрения по 
существу в компетентную судебную инстанцию.

Содержание протокола о правонарушении 
определено ст. 443 Коп Рм.

порядок установления и рассмотрения пра-
вонарушений, предусмотренных ст. 3651 и 3652 
Коп Рм, установлен ст. 4231 Коп Рм, в которой 
указано: «правонарушения, предусмотренные 
статьями 261, 262, 3651 и 3652, устанавливаются 
Службой информации и безопасности Республи-
ки молдова.

Констатировать правонарушения и со-
ставлять протоколы вправе офицеры инфор-
мации и безопасности, специально уполно-
моченные приказом директора Службы. 
протоколы о правонарушениях передаются для 
рассмотрения по существу в компетентную су-
дебную инстанцию».

Вышеуказанные правонарушения рассматри-
ваются судами первой инстанции в соответствии 
со ст. 452-464 Коп Рм. решения судов первой ин-
станции могут быть обжалованы в кассационном 
порядке правонарушителем, констатирующим 
субъектом, потерпевшим, прокурором.

Согласно ст. 466 Коп Рм судебные решения 
по делам о правонарушениях могут быть обжа-
лованы в кассационном порядке с целью исправ-

ления правовых ошибок по следующим основа-
ниям:

a) не были соблюдены положения, регламенти-
рующие материальную компетенцию или компе-
тенцию по статусу лица; 

b) судебное заседание не было открытым;
c) рассмотрение дела состоялось без вызова в 

установленном законом порядке одной из сторон 
либо без участия одной из сторон, которая, буду-
чи вызвана в установленном законом порядке, не 
смогла явиться и уведомить судебную инстанцию 
об этом; 

d) обжалуемое решение не содержит мотивов, 
на которых оно основывается, либо его обоснова-
ние противоречит резолютивной части решения, 
либо резолютивная часть изложена неясно, либо 
резолютивная часть составленного решения не 
соответствует резолютивной части, оглашенной 
после совещания суда;

e) отсутствуют признаки состава правонару-
шения или судебная инстанция вынесла обвини-
тельное решение в отношении иного деяния, чем 
то, которое вменяется в вину правонарушителю, 
за исключением случаев юридической переквали-
фикации его действий на основании более мягко-
го закона;

f) правонарушитель наказан за совершение де-
яния, не предусмотренного настоящим кодексом;

g) наказание применено в иных, чем предусмо-
тренные законом, пределах либо не соответствует 
совершенному деянию или личности правонару-
шителя;

h) правонарушитель ранее был привлечен к 
ответственности за данное деяние, либо имеется 
причина, устраняющая ответственность за право-
нарушение, либо применение наказания устране-
но новым законом или аннулировано актом амни-
стии, либо наступила смерть правонарушителя, 
либо стороны примирились в предусмотренном 
законом случае; 

i) совершенному деянию была дана ошибочная 
юридическая квалификация;

j) принят более благоприятный для правонару-
шителя закон;

k) Конституционный суд признал неконститу-
ционным положение примененного закона;

 l) международная судебная инстанция реше-
нием по другому делу установила нарушение на 
национальном уровне прав и свобод человека, ко-
торое может быть устранено и по соответствую-
щему делу.

Согласно части (2) ст. 473 Коп Рм при рассмо-
трении кассационной жалобы на решение по делу 
о правонарушении председатель состава суда:
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a) объявляет рассматриваемую кассационную 
жалобу;

b) объявляет состав суда, фамилии прокурора, 
защитника, переводчика и других лиц;

c) проверяет явку вызванных лиц;
d) принимает заявления об отводе или другие 

заявления с вынесением по ним определения;
e) после оглашения кассационной жалобы пре-

доставляет слово вначале кассатору, затем ответ-
чику и в конце прокурору. Если среди поданных 
кассационных жалоб имеется жалоба прокурора, 
ему предоставляется слово первым.

Конституционный суд Рм постановление № 
10 от 12 мая 2015 года «об исключительном слу-
чае неконституционности статьи 473 ч. (1) п. 2) 
Кодекса о правонарушениях» признал неконсти-
туционной ст. 473 ч. (1) п. 2) Кодекса Республи-
ки молдова о правонарушениях № 218-XV от 24 
октября 2008 года [10].

обоснование точки зрения Конституционного 
суда Рм изложено в пунктах 59-67 постановления 
№ 10 от 12 мая 2015 года, где указано: 

59. Конституционный суд отмечает, что воз-
вращение дела на новое рассмотрение, по сути, 
не является нарушением ст.119 Конституции. Как 
было указано выше законодатель обладает широ-
кой свободой усмотрения при определении осу-
ществления права, установленного ст.2 протоко-
ла №7 к Европейской конвенции.

60. Конституционный суд отмечает, что несмо-
тря на то, что § 2 ст.2 протокола №7 к Европейской 
конвенции не обязывает государство распростра-
нять двойной уровень юрисдикции на незначитель-
ные правонарушения, национальный законодатель 
предусмотрел, в этом смысле, возможность обжа-
лования в кассационном порядке всех судебных 
решений, касающихся правонарушений.

61. И все-таки по аналогии с осуществлением 
права доступа к правосудию ограничения права, 
гарантированного §1 ст.2 протокола №7, «долж-
ны преследовать правомерную цель и не затра-
гивать саму сущность права» (см. дело X против 
Норвегии, 26 октября 1995 года).

62. В этом смысле Конституционный суд отме-
чает, что тот факт, что кассационная инстанция не 
обладает полномочиями по рассмотрению касса-
ционной жалобы и принятию нового решения в 
случае ее удовлетворения, не представляет собой 
ограничение, способное нарушить саму сущность 
данного права.

63. Из анализа судопроизводства в кассацион-
ном порядке по делам о правонарушениях Кон-
ституционный суд заключает, что это судопроиз-
водство сопоставимо с обжалованием в апелля-

ционном порядке в уголовном судопроизводстве. 
так, при рассмотрении кассационной жалобы мо-
гут быть приведены как правовые, так и фактиче-
ские основания, что влечет за собой рассмотрение 
первой инстанцией новых доказательств.

64. Более того, согласно ст.474 Кодекса о право-
нарушениях, озаглавленной «Содержание опреде-
ления кассационной инстанции», в определении 
кассационная инстанция должна указать: «суще-
ство кассационной жалобы» и «правовые основа-
ния отклонения или удовлетворения кассационной 
жалобы, мотивы вынесения такого решения.»

65. Из этого следует, что вывод кассационной ин-
станции, изложенный в определении об отмене ре-
шения, подвергается анализу нижестоящей судебной 
инстанцией, которая рассматривает кассационную 
жалобу с целью устранения допущенных ошибок. 
66. при этом для обеспечения справедливого судеб-
ного разбирательства дело рассматривается другим 
составом суда, а не тем, который вынес решение, 
аннулированное кассационной инстанцией.

67. В заключение, Конституционный суд от-
мечает, что положения ст.473 ч.(1) п.2) Кодекса о 
правонарушениях, согласно которым в судопро-
изводстве по делам о правонарушениях при удо-
влетворении кассационной жалобы кассационная 
инстанция принимает решение о новом рассмо-
трении дела первой инстанцией, не противоречит 
ст.20 и 119 Конституции.

Предложение. полагаем, что законодателям 
следовало бы изменить пункт 2) части (1) ст. 473 
Коп Рм, который хоть и соответствует Конститу-
ции Рм, но создает условия для волокиты, и дать 
кассационной инстанции право вынести новое ре-
шение. отсутствие этого права приводит к тому, 
что нередко решения судов первой инстанции 3-4 
раза отклонялись кассационными инстанциями.
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введение. философия занята осмыслением 
вечных проблем. одна из которых, анализ 

феноменов естественного права человека и зако-
на в государстве, кроме того, их соотношения. Из 
сказанного возникает необходимость осмысле-
ния феномена гражданского общества и методов 
его построения. Необходимо также философское 
осмысление перенесения «образцов» социальных 
онтологий от одного этноса к другому.

Актуальность темы исследования обусловле-
на распространённым ныне в украине скептиче-
ским отношением к возможности познания пра-
ва как одного из специфических общественных 
феноменов. В современном украинском обще-
стве и государстве рождаются новые политико-
экономические и культурно-этические практики. 

отметим и тот важный аспект, что гражданские 
общества западных государств, объявивших себя 
как демократически развитые, репрезентуют в 
постсоветское пространство образцы собствен-
ных, сложившихся на протяжении столетий куль-
тур. таким образом, в украине в сфере права и 
зарождающегося гражданского общества рас-
предмечиваются «образцы» социальных онтоло-
гий, в которых посредством создания онтологиче-
ских матриц определяется возникновение новых 
социально-культурных практик.

по нашей мысли, философское осмысление 
проблемы права как специфического обществен-
ного феномена не ограничивается ответом на ряд 
вопросов. Во-первых, как феномен права, взятый в 
качестве абстрактного построения, указывающего 

ОНТО-АКСИОЛОгИЧЕСКИЕ  ОСНОвАНИЯ  ЕСТЕСТвЕННО-
ПРАвОвОЙ  КОНЦЕПЦИИ  м. Т. ЦИЦЕРОНА

вадим бАбАНИН,
соискатель кафедры философии и политологии Днепропетровского государственного университета 

внутренних дел

SUMMARY
The article exposes that philosophy is aimed at comprehension of eternal problems. One of them is the analysis of 

phenomena of natural human rights and law in the country, in addition, their relations. From the foregoing it is necessary to 
understand the phenomenon of civil society and its methods of construction. It should also be a philosophical understanding 
of transference «samples» of social ontologies from one ethnic group to another.

As a result consideration of Ciceronian concept of an ideal citizen, the state and the ruler the author has revealed in the 
article the following provisions.

Firstly, basing its concept on the outlook of Greek predecessors - Plato, Aristotle, the Stoics (Panetsiya, Posidonius, 
and Polybius), M.T. Cicero creatively recycles them in a new emphases. Being eclectic he combines them both in their 
conceptions of the ancient Greek tradition with his own political experience and the realities of life in Roman society of his 
time.

Secondly, based on the doctrine of the structure of the state and law is the idea of moral reform, moral renewal of 
Roman society. Unlike his predecessors M.T. Cicero estimates morally perfect and virtues that constitute its essence, not by 
themselves, but in terms of their importance for society. This implies that every citizen has a set of virtues, to use them for 
the benefit of society and the state, that is actively involved in social and political life.

Keywords: ideal citizen, ideal state, ideal ruler, ancient Greek tradition, realities of life in Roman society, set of virtues, 
social and political life.

* * *
В результате рассмотрения цицероновских концепций идеального гражданина, государства и правителя в статье 

раскрыты следующие положения.
Во-первых, основывая свои концепции на мировоззрениях древнегреческих предшественников – платона, Ари-

стотеля, стоиков (панеция, посидония, полибия), м. т. цицерон творчески перерабатывает их, по-новому расстав-
ляя акценты. он как эклектик сочетает в своих концепциях древнегреческую традицию с собственным политиче-
ским опытом и реалиями жизни римского общества своего времени.

Во-вторых, в основе учения об устройстве государства и права лежит идея нравственной реформы, нравствен-
ного обновления римского общества. В отличие от предшественников м. т. цицерон оценивает нравственно-
прекрасное и добродетели, составляющие её сущность, не сами по себе, а с точки зрения их значимости для обще-
ства. Это подразумевает, что каждый гражданин, обладающий набором добродетелей, должен использовать их на 
благо общества и государства, то есть активно участвовать в общественно-политической жизни.

Ключевые слова: идеальный гражданин, идеальное государство, идеальный правитель, древнегреческая тра-
диция, реалии жизни римского общества, набор добродетелей, общественно-политическая жизнь.
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на идеальную модель жизни общества, влияет на 
представления о жизни конкретного этноса в кон-
кретную эпоху. Во-вторых, может ли философия, 
вторгаясь в пространство права и гражданского 
общества, влиять на социокультурные практики 
в обществе. В-третьих, существует ли единое, 
философское обоснование права и гражданского 
общества.

по нашему убеждению философия способ-
на актуализировать поиск онто-аксиологических 
оснований права и гражданского общества. такие 
онто-аксиологические основания права и граж-
данского общества как правовое пространство и 
время, свобода и права гражданина, являются ме-
тафизическими универсалиями, снятыми ходом 
истории и представлены именно в философской 
рефлексии в качестве достижений социального 
бытия.

В контексте вышесказанного наше обращение 
к творчеству м. т. цицерона не случайно. В своем 
философско-правовом учении, отражённом в ряде 
произведений, а в частности, «о государстве», «о 
законах», «об обязанностях» он рассмотрел идею 
государства и права. м. т. цицерон считал зада-
чей знания о праве, государстве и государствен-
ном устройстве не анализ представлений о долж-
ном и разумном праве в государстве, а выявление 
разумного начала в окружающей нас действитель-
ности.

Цель статьи – философский анализ 
нравственно-правовых идей м. т. цицерона в кон-
тексте его представлений об аксиологии права.

Объект исследования – мировоззренческие, 
этические, онто-аксиологические установки в 
трудах м. т. цицерона.

Предмет исследования – онто-
аксиологический аспект философско-правового 
учения м. т. цицерона.

методы исследования – анализ, синтез, си-
стемный метод, которые позволяют интерпрети-
ровать представления о духовном – нравственно-
эстетическом и рационально-волевом начале в 
человеке, тем самым, интерпретировать онто-
аксиологический аспект философско-правового 
учения м. т. цицерона.

многие древнегреческие философы и истори-
ки рассматривали вопрос о происхождении госу-
дарства и права. при создании своего учения о го-
сударстве м. т. цицерон опирается на некоторые 
из них.

уточним, что большинство античных концеп-
ций государства и права посвящены выявлению 
форм государственного устройства. Кроме того, 
античными авторами выявляются правовые ха-

рактеристики лучшей формы государственного 
правления. В древнегреческой философии идея 
смешанного государственного устройства разра-
батывалась еще до платона и Аристотеля. Напри-
мер, Архит считал, что наилучшее государствен-
ное устройство должно состоять из сочетания 
всех известных форм, а пифагореец Гипподам 
замечал, что законы будут особенно прочны в 
том случае, если государство имеет смешанный 
характер и составлено из всех форм государ-
ственного устройства. одним из возможных ис-
точников для м. т. цицерона также мог служить 
Геродот. Заслуга Геродота состояла в том, что он 
был первым, кто выделил различные типы госу-
дарственных устройств, которые впоследствии 
стали традиционными и были систематизированы 
платоном и Аристотелем.

укажем на тот факт, что ученик Аристотеля Ди-
кеарх систематизировал концепцию своего учите-
ля о жизни и развитии государств и представил 
её в форме единой, стройной теории наилучшего 
государственного правления. Лучше всего устро-
ено, доказывал Дикеарх, не то государство, где 
граждане живут счастливо, а то, которое сохраня-
ется дольше всех других. политический опыт гре-
ческих городов-государств, начиная с самых отда-
лённых времен, показал, что в любом полисе идет 
борьба противоположных сил, каждая из которых, 
взятая сама по себе, может стать разрушительной. 
Народ может и должен оказывать влияние на го-
сударственные решения, но народ лишен разума и 
последовательности. опытом и властью распола-
гает аристократия, но она разделена на кланы, ко-
торые, то объединяясь, то враждуя, вечно борются 
за господство. Наконец, история полисов, отда-
лённая или недавняя, знала также и царей, потом-
ков самых древних родов или достигших власти 
в результате переворота. В последнем случае их 
называли тиранами – словом, которое у греков той 
поры не имело ни отрицательного, ни вообще оце-
ночного смысла. Эти три силы дали начало трем 
разновидностям государственного строя – монар-
хии, олигархии и демократии. Далее, ранние стои-
ки также предписывали наилучшему государству 
смешение простых форм.

обратим внимание на то, что в отличие от 
Древней Греции, в Древнем Риме времен м. т. ци-
церона не наблюдается единой, господствую-
щей, общепризнанной теории о государственном 
устройстве. В Риме существовало три теории. те-
ория полибия, основанная на стоицизме, теория 
т. Лукреция, основанная на эпикуреизме, и эклек-
тическая теория м. т. цицерона.

Считая, что именно благодаря своим государ-
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ственным учреждениям римляне примерно за 
полстолетия покорили почти весь мир и создали 
величайшую державу, полибий добавляет, что 
раньше не было известно ничего подобного. В его 
теории имеется рассуждение о правильных и из-
вращенных формах государственного устройства. 
Самой совершенной он называет смешанную фор-
му. причиной круговорота государственных форм 
полибий считает их неустойчивость и склонность 
к вырождению. таким образом, его теория вклю-
чает в себя понятие цикличности, круговорота, в 
течение которого происходит смена форм прав-
ления, и последняя форма превращается в перво-
начальную. предполагается, что смена форм по-
вторяется в следующем цикле. В процессе смены 
и в результате повторяемости форм правления 
появляется такая форма, которая более всего спо-
собствует стабильности и процветанию общества, 
– смешанная. образцом смешанной формы прав-
ления полибий считает римское государственное 
устройство времен братьев Гракхов. он называет 
его наилучшим из всех, какие были когда-либо, 
так как в нем с необычайным искусством сочета-
ются элементы монархии (консулы), аристокра-
тии (сенат) и демократии (комиции), причем ни 
одному из этих составных элементов не отдается 
видимого предпочтения. Интересно и важно за-
метить, что, после того, как полибий объясняет, 
каковы функции и права консулов, сената, коми-
ций, он довольно подробно останавливается и на 
описании римского государственного механизма 
в действии. он разбирает вопрос о том, каким об-
разом три элемента римского государственного 
устройства взаимно дополняют, а с другой сторо-
ны, взаимно ограничивают и умеряют друг друга. 
полибий высказывает две важные идеи, связан-
ные с теорией государственного устройства:

1) о стабильности смешанной формы правле-
ния,

2) о постоянной смене форм правления.
полибия по праву можно считать классиче-

ским теоретиком смешанного государственного 
устройства. м. т. цицерон вслед за полибием 
применяет теорию смешанного правления к Риму. 
В определенных вопросах он дополняет своего 
предшественника. В частности, он отходит от тра-
диционных для древнегреческой политической 
мысли суждений о смене форм правления как о 
закономерном кругообороте в рамках определен-
ного замкнутого цикла. Если для полибия кругоо-
борот государственных форм связан с их неустой-
чивостью – простые формы правления в силу сво-
ей односторонности закономерно вырождаются в 
свою противоположность, то для м. т. цицерона 

это обстоятельство имеет второстепенное значе-
ние. Хотя м. т. цицерон считает простые фор-
мы правления несовершенными вследствие их 
порочности. тем не менее, он подчеркивает, что 
смена государственного устройства обусловлена, 
прежде всего, неспособностью простых форм го-
сударства выразить идею справедливости. Имен-
но поэтому он отдает предпочтение смешанной 
форме, в которой элементы трех простых форм 
объединены таким образом, что в государстве по-
является нечто выдающееся и царственное, что 
часть власти вручена авторитету первенствующих 
людей, а некоторые дела предоставлены сужде-
нию и воле народа. преимуществами смешанного 
устройства м. т. цицерон считает великое равен-
ство (aequabilitas magna) и прочность (firmitudo). 
прочность как важную аксиологическую харак-
теристику идеального правления он подкрепляет 
тезисом о том, что, если каждый прочно занимает 
подобающее ему место, тогда нет оснований для 
переворота или вырождения.

Но не стоит забывать об упадке нравов, имев-
шем распространение во времена м. т. цицерона. 
Золотой век существования римского государства 
остался позади, это могло служить доказатель-
ством непрочности смешанной формы правления. 
Всему виной – человеческие нравы. м. т. цице-
рон осознавал зависимость формы государствен-
ного правления от многих факторов, в частности, 
от разума одного человека, и потому считал, что 
любая форма правления имеет тенденцию к вы-
рождению и вечно существовать не может.

Важнейшим, в аксиологическом контексте, те-
зисом м. т. цицерона является тезис о том, что в 
основе прочного государства должна лежать нрав-
ственная категория «справедливость». В работе «о 
государстве» м. т. цицерон спорит с платоном, 
полагающим, что государство может держаться и 
увеличиваться только за счет несправедливости. 
он не согласен с тем, что, если повелевающее го-
сударство не станет придерживаться несправед-
ливости по отношению к людям, находящимся в 
рабстве или в зависимых провинциях, такое госу-
дарство не сможет управлять ими. м. т. цицерон 
считает этот подход неверным и настаивает на те-
зисе, что государство может сохраняться и управ-
ляться только благодаря справедливости. платон 
также рассуждает о справедливости, но подход 
у него иной. философ говорит о том, что всякая 
власть устанавливает законы в свою пользу; уста-
новив законы, она объявляет их справедливыми 
для подвластных. таким образом, в любых госу-
дарствах справедливостью считается то, что по-
лезно для существующей власти. м. т. цицерон 
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рассматривает справедливое правление не с по-
зиций полезности справедливости для правителя, 
а с позиций полезности справедливости для всех 
римских граждан. м. т. цицерон предполагает 
равенство всех граждан перед справедливым за-
коном как основание для прочного государства.

проблема, в поисках решений которой 
м. т. цицерон во многом следует учениям древ-
негреческих мыслителей, в частности платона и 
Аристотеля, – о естественном праве. м. т. цице-
рон рассматривает эту проблему главным обра-
зом в диалоге «о законах» (он был начат в 51 г. до 
нашей эры, продолжен в 46 г., но так и не закон-
чен). Источниками м. т. цицерона в постановке и 
решении указанной проблемы были платон, Ари-
стотель и стоики.

Рассмотрим суждения древнегреческих мыс-
лителей, с тем, чтобы сравнить их с мнением 
м. т. цицерона. отражая взгляды софистов, пла-
тон утверждает, что законодательство и взаимный 
договор появились в те времена, когда люди реши-
ли не совершать несправедливости и не терпеть 
её со стороны других [3. 358e-359a-b]. платон 
оправдывает появление законов тем, что любая 
природа стремится к своекорыстию, и только за-
коны заставляют её соблюдать надлежащую меру. 
В разговоре о справедливости как о выгоде силь-
нейшего, философ утверждает, что всякая власть 
устанавливает законы в свою пользу. Лишь после 
установления законов их объявляют справедли-
выми для подвластных [3. I, 338]. Интересно так-
же замечание платона о том, что закон ставит сво-
ей целью не благоденствие какого-нибудь одного 
слоя населения, а благо всего государства [3. VII, 
512]. он замечает, что нарушение законов причи-
няет вред, так как проникает в нравы и навыки, 
а оттуда, уже в более крупных размерах, распро-
страняется на деловые взаимоотношения граждан 
и посягает даже на сами законы и государственное 
устройство [3. IV, 424]. таким образом, платон 
основывает существование законов на справедли-
вости, которую понимает как выгоду тех, кто ру-
ководит государством. Но он замечает при этом, 
что законы создаются для общего блага.

Аристотель следует за своим учителем плато-
ном в вопросе о том, что закон основан на спра-
ведливости, закон предписывает жить по всей до-
бродетели, и запрещает – по любой порочности. 
по его мысли, добродетель создается поступками, 
которые представляют собой узаконенные дей-
ствия, установленные законодателем для воспита-
ния на общее благо [2. 1130b24-29]. В основе зако-
нов лежит право. Человек, нарушающий законы, 
неправосуден, а законопослушный правосуден, из 

чего становится ясно, что все законное в извест-
ном смысле правосудно. Из этого следует, что все, 
что определено законом, законно [2. 1129b9-13]. 
Закон учитывает разницу только с точки зрения 
вреда, с людьми же он обращается как с равны-
ми [2. 1132а6-8]. Когда человек причиняет во-
преки закону вред, к тому же не в ответ на вред, 
ему причинённый, а по своей воле, он поступает 
неправосудно [2. 1138a10-12]. Закон имеет прину-
дительную силу, поскольку является суждением, 
так или иначе основанным на рассудительности 
и уме [2. 1180а22-25]. Закон велит поступать му-
жественно, благоразумно и вообще вести себя в 
согласии с тем, что зовется добродетелями. Если 
справедливое – это то, что велит делать закон, а 
закон приказывает исполнять все добродетели, то 
поступающий справедливо в соответствии с тре-
бованиями закона достигнет совершенного досто-
инства, так что справедливый и справедливость 
– это совершенная добродетель [1. 1196а1-3]. Че-
ловек, живущий вне закона и права, – наихудший 
из всех, так как несправедливость, владеющая 
оружием, тяжелее всего [1. 1252b32-34]. Аристо-
тель упоминает о том, что законы иногда следует 
изменять, но это требует большой осмотритель-
ности [1. 1269а13-15]. Еще одна мысль состоит в 
том, что законы должны быть согласованы с тем 
или иным видом государственного устройства [1. 
1282b10-12].

по нашему убеждению, онто-аксиологический 
базис учения м. т. цицерона в том, что он также 
как и античные мыслители платон и Аристотель, 
обосновывает, что в генезисе закона должна ле-
жать справедливость. по его мнению, закон – это 
решение, отличающее справедливое начало от на-
чала несправедливого. Закон – это отражение, в 
соответствии с древнейшим началом всего суще-
го – природой, человеческих построений, направ-
ленных на регулирование поведения индивида в 
обществе. Именно с природой сообразуются че-
ловеческие законы. Дурных людей законы кара-
ют казнью, а честных защищают и оберегают [4. 
II, 13]. Смысл закона состоит в том, что он велит 
поступать правильно, а совершать преступления 
запрещает [4. I, 19], то есть велит действовать в 
соответствии со справедливостью. однако, как 
замечает сам м. т. цицерон, в отличие от грече-
ского понятия νόμος («закон») латинское слово lex 
(«закон») подразумевает еще и выбор (lex / legere, 
одно из значений которого – «выбирать») [4. I, 19], 
право выбора справедливого и истинного [4. II, 
11]. таким образом, по мнению м. т. цицерона, 
римскому закону свойственна не только справед-
ливость, но и право выбора. мы находим в работе 
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«о законах» ряд дефиниций понятия lex, из кото-
рых можно сделать определённые выводы. так, 
закон – это заложенный в природе высший разум, 
велящий совершать то, что совершать следует, и 
запрещающий противоположное [4. II, 8]. Свя-
зывая возникновение права с законом, м. т. ци-
церон утверждает, что закон – это сила природы, 
ум и сознание мудрого человека, мерило права и 
бесправия [4. I, 19]. Закон не был придуман че-
ловеком и не представляет собой какого-то поста-
новления народов, он – нечто извечное, правящее 
всем миром благодаря мудрости своих повелений 
и запретов. Закон есть мысль божества, разумом 
своим ведающего всеми делами, принуждая или 
запрещая [4. II, 10]. таким образом, считая, что за-
коны созданы божественным разумом, м. т. ци-
церон приходит к выводу, что и законы, и право, 
из них проистекающее, имеют божественное про-
исхождение [4. I, 23].

отметим тот факт, что хотя м. т цицерон при 
построении своей естественно-правовой концеп-
ции следовал за платоном в вопросе о том, что за-
кон зависит от принципов права, однако он сумел 
глубже заглянуть в проблему. Для м. т.  цицеро-
на закон был священным предметом, «не вещью, 
изобретенной гением человека или учрежденной 
каким-либо законом народа, а определенным 
вечным принципом, который управляет всей все-
ленной» [4. II, 8]. Далее следует его идея о том, 
что законы были придуманы ради блага граждан, 
целостности государств и спокойной, счастливой 
жизни людей [4. II, 11], которая перекликается с 
платоновской [3. VII, 512]. Наконец, находим в 
концепции м. т. цицерона замечание о том, что 
законы, изданные тиранами, несправедливы [4. I, 
42]. указанное замечание восходит к мысли Ари-
стотеля, согласно которой «мы разрешаем началь-
ствовать не человеку, а слову закона (λόγος), так 
как человек себе уделяет больше благ и меньше 
зол и становится тираном» [2. 1134а35-38].

В отношении писаного и неписаного права 
м. т  цицерон замечает, что закон начинает быть 
законом не только тогда, когда он записан, но уже 
и тогда, когда возник, а возник он одновременно с 
божественной мыслью [4. II, 10], что закон предпи-
сывает соблюдать наилучшие из обрядов предков 
[4. II, 23, 40, II, 62]. указанное положение явно за-
имствовано у Аристотеля, который также указывал, 
что законы, основанные на обычае, имеют большее 
значение, чем законы писаные [1. 1287b7-9].

В отношении права м. т. цицерон высказыва-
ет оригинальные мысли. он указывает, что претор 
должен быть охранителем гражданского права [4. 
III, 8], а цензоры должны следить за подлинно-

стью законов [4. III, 11]. он также уделяет боль-
шое внимание рассмотрению различных римских 
законов в отдельности [4. II; III]. Будучи в целом 
недовольным законами, существующими в Риме 
его времени, м. т. цицерон предлагает способы 
их усовершенствования [4. II, 18-21].

в результате рассмотрения цицероновских 
концепций идеального гражданина, государ-
ства и правителя мы пришли к следующим 
выводам.

Во-первых, вероятной причиной, по кото-
рой м. т. цицерон начал создание своих этико-
политических работ, являлось несогласие с суще-
ствующим политическим устройством и потреб-
ность высказать своё мнение, сущность которого 
состояла в идее нравственной реформы, про-
ведение которой, по его мнению, могло сыграть 
большую роль в процессе сохранения истоков 
нравственности и ограничения власти одного че-
ловека. Во-вторых, м. т. цицерон сформулировал 
свои идеи в ряде сочинений, главными из которых 
мы считаем трактат «об обязанностях», диалоги 
«о государстве» и «о законах».

основывая свои концепции на мировоззрени-
ях древнегреческих предшественников – платона, 
Аристотеля, стоиков (панеция, посидония, по-
либия), м. т. цицерон творчески перерабатывает 
их, по-новому расставляя акценты. он как эклек-
тик сочетает в своих концепциях древнегреческую 
традицию с собственным политическим опытом и 
реалиями жизни римского общества своего време-
ни.

В основе учения об устройстве государства и 
права лежит идея нравственной реформы, нрав-
ственного обновления римского общества. В от-
личие от предшественников м. т. цицерон оце-
нивает нравственно-прекрасное и добродетели, 
составляющие её сущность, не сами по себе, а с 
точки зрения их значимости для общества. Это 
подразумевает, что каждый гражданин, обладаю-
щий набором добродетелей, должен использовать 
их на благо общества и государства, то есть ак-
тивно участвовать в общественно-политической 
жизни.
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вступ. одним зі способів захисту цивільних 
прав та інтересів є визнання права (пункт 

1 частини 2 статті 16 цивільного кодексу україни 
(далі – цК україни) [1]), що в рівній мірі означає 
як наявність права, так і його відсутність або від-
сутність обов’язків. окремо цей спосіб захисту 
врегульований у статті 392 цК україни щодо за-
хисту права власності. 

Аналіз судової практики свідчить про безпід-
ставне посилання на статтю 392 цК україни у 
спорах, в яких мова йде не про захист права влас-
ності, а про його набуття. у деяких справах суд 
відмовляв у задоволенні позову з огляду на те, 
що визнання права власності було неналежним 
способом захисту. З огляду на зазначене виникає 
необхідність визначення умов, за наявності яких 
захист має здійснюватися таким способом як ви-
знання права власності.

метою цього дослідження є визначення умов, 
за яких визнання права власності може бути ви-
користане як спосіб цивільно-правового захисту 
права власності. 

методи. Дослідження проводилося з викорис-
танням формально-логічного методу, за допомо-
гою якого здійснювалися зібрання, обробка й ана-
ліз емпіричного матеріалу. Зокрема, досліджува-
лися роботи таких вчених, як А.В. Венедиктов [2], 
З.В.Ромовська [3], В.А.Рясенцев [4], п.о. Гвоз-
дик, С.о. Бородовський [5], о.Б.Гупаловська [6], 

Другова В.А. [7], І.м.панченко [8], Я.м.Романюк, 
о.є.Бурлай [9]. Крім того, була проаналізована су-
дова практика з питань захисту права власності, 
зокрема Вищого спеціалізованого суду україни 
з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі 
– ВССу) [10; 11] та позиції  Верховного Суду 
україни (далі – ВСу), що втілені у кількох уза-
гальненнях і постановах пленуму [12; 13; 14; 15] і 
постановах у справах щодо неоднакового застосу-
вання норм матеріального права судами касацій-
ної інстанції. 

у науковій літературі умови використання та-
кого способу захисту є недостатньо досліджени-
ми, наявні дослідження умов пред’явлення позо-
ву з таким змістом, що включають й процесуальні 
аспекти. так, до умов пред’явлення позову про 
визнання права власності відносять: 1) наявність 
об’єкта, на який заявляється вимога про визнання 
права власності (немає речі – немає права влас-
ності); 2) невизначеність статусу речі, з приводу 
якої відбувається суперечка про власність; 3) на-
явність у позивача правового зв’язку з річчю, з 
приводу якої заявляється позов про визнання пра-
ва власності; 4) наявність суб’єкта права власнос-
ті; 5) наявність доказів, що підтверджують право 
власності; 6) відсутність підстав, які вказують на 
припинення права власності [6, с.162-163; 7, с. 
119-120]. 

правильне визначення цих умов має практич-
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SUMMARY
The recognition of property rights as a method of defense should distinguished from the recognition of this right as a 

method of acquiring it by court decision. Ownership can arise up on the basis of court decision only in the cases envisaged 
by legislation; here legal norms about defense of property rights are not applied. The recognition of property rights cannot 
replace the methods of defense in case of recognition of the transaction invalid or recovery of property from illegal 
possession. This method cannot be used in case of illegal refuse of notary or state registration organs from execution of the 
functions laid on them. Ownership cannot be recognized on an inheritance that was not accepted by a person.

Keywords: defense of rights, a method of defense, the recognition of property rights, challenging, non-recognition, the 
loss of law setting documents.

* * * 
Визнання права власності як спосіб захисту необхідно відмежовувати від визнання даного права як способу 

його придбання за рішенням суду. право власності може виникати на підставі рішення суду лише у випадках, 
передбачених у законодавстві, при цьому норми про захист права власності не застосовуються. Визнання права 
власності не може заміняти способи захисту у випадку визнання правочину недійсним або витребування майна з 
чужого незаконного володіння. Не може застосовуватися даний спосіб у разі неправомірної відмови нотаріуса або 
органів державної реєстрації від виконання покладених на них функцій. Не може бути визнано право власності на 
спадщину, яка не була прийнято особою.

Ключові слова: захист права, спосіб захисту, визнання права власності, оспорювання, невизнання, втрата пра-
вовстановлюючих документів. 
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не значення, адже відповідно до принципу диспо-
зитивності (стаття 11 цивільного процесуального 
кодексу україни – далі цпК україни [16]) суд роз-
глядає цивільні справи не інакше як за зверненням 
фізичних чи юридичних осіб із зазначених ними 
підстав і в межах заявлених ними вимог (стаття 31 
цпК україни), які визначаються способом захис-
ту, що складає зміст позову. Як наголошує ВСу, 
при здійсненні права на цивільно-правовий захист 
особа, права якої порушені, може скористатися не 
будь-яким, а конкретним способом захисту свого 
права [17]. Наприклад, ВССу зауважив, що ви-
знавши договір дарування недійсним на підставі 
статті 233 цК, суди визнали за позивачем право 
власності на відчужений за договором будинок, 
хоча статтею 233 цК не передбачено застосування 
такого наслідку недійсності правочину [18].

Результати дослідження. За відсутності у 
радянському цивільному законодавстві окремої 
норми, що передбачала цей спосіб захисту, дис-
кусійною була його правова природа. так, одні 
вчені вказували на те, що такий спосіб не є само-
стійним, адже супроводжує витребування майна з 
чужого незаконного володіння [4, с.421] чи усу-
нення перешкод у здійсненні права власності, що 
не пов’язані з позбавленням володіння [2, с. 93], 
інші – обстоювали самостійність цього способу 
цивільно-правового захисту [19, с.189]. у цивіль-
ному кодексі україни знайшла відображення дру-
га позиція, адже визнання права власності було 
врегульовано окремо від інших способів захисту 
права власності. Разом з тим, вимога про визнання 
права власності може бути поєднана і з вимогами 
застосування інших способів цивільно-правового 
захисту. Наприклад, у статті 60 Закону україни 
«про виконавче провадження» [20] передбачено, 
що цей спосіб захисту має бути застосований ра-
зом з таким способом захисту як зняття арешту з 
майна. Як зауважує ВСу в Аналізі практики за-
стосування судами статті 16 цК україни [12], за-
стосовуючи передбачений пунктом 1 частини 2 
статті 16 цК спосіб захисту у справах за позовом 
про зняття арешту з майна, деякі суди не врахо-
вують положень статті 60 Закону україни «про 
виконавче провадження» і роз’яснень пункту 4 
постанови пленуму ВСу від 27 серпня 1976 року 
№ 4 «про судову практику в справах про виклю-
чення майна з опису», що ці вимоги мають ґрун-
туватися на праві власності або володіння, і тому 
задовольняють їх без визнання права власності на 
спірне майно або за позовами не власників або во-
лодільців.

З огляду на зазначене, спірним є твердження 
про те, що позов про визнання права власності 

– це самостійний засіб захисту права власності, 
який полягає у підтвердженні наявності або від-
сутності спірного права на боці власника (пози-
вача) або відповідача на індивідуально-визначену 
річ, яке здійснюється у позовному провадженні 
і не поєднано з поверненням майна чи усуненням 
інших перешкод, не пов’язаних з позбавленням во-
лодіння [7, с.121].

перелік способів судового захисту цивільних 
прав та інтересів визначений у ст.16 цК україни. 
Загальні норми щодо захисту цивільного права не 
містять принципів обрання того чи іншого спосо-
бу захисту, за винятком способів самозахисту, які 
мають відповідати: 1) змісту права, що порушене; 
2) характеру дій, якими воно порушене; 3) наслід-
кам, що спричинені цим порушенням (частини 2 
статті 19 цК україни). Слід звернути увагу на те, 
що ВСу визначив аналогічні ознаки ефективнос-
ті способу захисту, що не передбачений у законі 
та договорі, проте має бути застосований на під-
ставі статті 13 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод. так, ВСу зауважує, 
що законодавчі обмеження матеріально-правових 
способів захисту цивільного права чи інтересу 
підлягають застосуванню з дотриманням поло-
жень статей 55, 124 Конституції україни та ста-
тей 13 зазначеної Конвенції, відповідно до яких 
кожна особа має право на ефективний засіб пра-
вового захисту, не заборонений законом. оскіль-
ки положення Конституції україни та Конвенції 
мають вищу юридичну силу (статті 8, 9 Консти-
туції україни), а обмеження матеріального права 
суперечать цим положенням, порушені цивільні 
права чи інтереси підлягають судовому захисту й 
у спосіб, не передбачений законом, зокрема стат-
тею 16 цК україни, але який є ефективним засо-
бом захисту, тобто таким, що відповідає змісту 
порушеного права, характеру його порушення та 
наслідкам, спричиненим цим порушенням [21].

Зазначений трирівневий критерій обрання спо-
собу захисту доцільно застосувати для визначен-
ня умов, за яких особа може обрати такий спосіб 
захисту як визнання права власності.

Щодо відповідності визнання права власності 
змісту права, що захищається, слід зазначити, що 
стаття 392 цК україни передбачає, перш за все, 
наявність права власності.

ВСу у постановах від 24 червня 2015 р. [22] 
та від 18 лютого 2015 р. [23] зазначає, що за пра-
вилами статті 392 цК україни позов про визна-
ння права власності може бути пред’явлено, по-
перше, якщо особа є власником майна, але її пра-
во оспорюється або не визнається іншою особою; 
по-друге, якщо особа втратила документ, який за-
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свідчує його право власності. ураховуючи те, що 
відповідно до статті 328 цК україни набуття пра-
ва власності – це певний юридичний склад, з яким 
закон пов’язує виникнення в особи суб’єктивного 
права власності на певні об’єкти, суд при застосу-
ванні цієї норми повинен встановити, з яких саме 
передбачених законом підстав і в який передбаче-
ний законом спосіб позивач набув право власності 
на спірний об’єкт та чи підлягає це право захисту 
в порядку, передбаченому статтею 392 цК укра-
їни. позивач виконав свої грошові зобов’язання 
за договорами купівлі-продажу майнових прав, 
повністю сплативши вартість, установлену вка-
заними договорами, тобто вчинив дії, спрямовані 
на виникнення юридичних фактів, необхідних і 
достатніх для отримання права вимоги переходу 
права власності на об’єкт будівництва. у зв’язку 
з цим наявна необхідність захисту майнових прав 
позивача, а не права власності, яке ще не виникло 
на спірні квартири. позивач отримав лише право 
на набуття права власності, а не саме право влас-
ності на нерухоме майно.

у постанові ВСу від 27 травня 2015 р. [24] 
зазначається, що визнання права власності на 
об’єкт незавершеного будівництва, не прийнятий 
в експлуатацію, в судовому порядку нормами цК 
україни чи іншими нормативними актами не пе-
редбачено. За таких обставин суд неправильно 
застосував норму статті 392 цК україни та без-
підставно ухвалив рішення про визнання за пози-
вачами права власності на спірне майно.

В іншій справі про визнання права власності 
на житловий будинок БтІ було відмовлено у про-
веденні державної реєстрації права власності на 
будинок у зв’язку з тим, що мирова угода не є 
правовстановлюючим документом. Апеляційний 
суд Вінницької області у рішенні від 04 грудня 
2012 р. зазначив, що в цьому випадку позивач не-
правильно обрав спосіб захисту своїх прав, адже 
звернувся з позовом на підставі статті 392 цК, яка 
не застосовується до цих правовідносин, оскільки 
зазначена стаття захищає порушене право влас-
ника майна (пункт 6 узагальнення ВССу «про 
практику застосування судами законодавства, що 
регулює право приватної власності на житловий 
будинок» [11]).

Як зауважується у пункті 11 узагальнення 
ВССу «про практику застосування судами зако-
нодавства, що регулює право приватної власності 
на житловий будинок», якщо такий позов заявля-
ється не для визнання, а для набуття права влас-
ності, він не може бути задоволений. 

Захисту підлягає не лише право, але й інтерес, 
що не суперечить загальним засадам суспільства 

(частина 2 статті 15 цК україни). проте визначен-
ня об’єктом захисту інтересу виключає викорис-
тання такого способу захисту як визнання права, 
якого ще не існує. 

так, відповідно до частини 4 статті 344 цК 
україни право власності за набувальною давністю 
на нерухоме майно набувається за рішенням суду. 
проте згідно з частиною 1 цієї статті право влас-
ності на нерухоме майно, що підлягає державній 
реєстрації, виникає за набувальною давністю з 
моменту державної реєстрації. у частині 4 стат-
ті 344 цК україни мова йде про право власності, 
хоча за частиною 1 цієї ж статті воно відсутнє до 
державної реєстрації. Інший випадок набуття пра-
ва власності у судовому порядку шляхом його ви-
знання передбачений щодо об’єкту самочинного 
будівництва у статті 376 цК україни.   

Відповідно до статей 1, 3 цпК україни завдан-
ня цивільного судочинства і право на звернення 
до суду обумовлені захистом порушених, неви-
знаних або оспорюваних прав, свобод чи інтер-
есів. тобто судова форма має використовуватися 
лише для захисту. 

Наприклад, у пунктах 22, 24 постанови пле-
нуму ВСу «про судову практику у справах про 
спадкування» [13] вказується на недопустимість 
визнання права власності на спадщину за наяв-
ності умов для одержання свідоцтва про право на 
спадщину, або у разі визначення спадкоємцеві до-
даткового строку для подання заяви про прийнят-
тя спадщини.  

Як зауважив ВСу у постанові від 30 вересня 
2015 р. [25], здійснення самовільного будівництва 
відповідно до частини 2 статті 376 цК україни не 
породжує права власності на таке майно, тому ви-
ключає його з цивільного обороту. у пункті 3.1 лис-
та ВССу «про судову практику розгляду цивіль-
них справ про спадкування» [26] роз’яснюється, 
що норми статті 392 цК не застосовуються до ви-
мог про визнання права власності на об’єкти са-
мочинного будівництва (частина 3 статті 376 цК), 
оскільки особа не є власником, а лише заявляє ви-
могу про встановлення права власності на об’єкт 
самочинного будівництва. 

ВСу наголошує на тому, що норма статті 392 
цК україни не може застосуватися до випадків, 
коли звернення до суду з позовом про визнання 
права власності має на меті не захист права влас-
ності, а його набуття (щодо безхазяйної речі, на 
об’єкт самочинного будівництва, за набувальною 
давністю, в порядку спадкування). 

Наприклад, в постанові від 5 листопада 2014 
р. [27] ВСу зауважує, що, вирішуючи питання 
про законність набуття права власності на об’єкти 
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нерухомого майна, суди повинні враховувати, що 
право власності на нерухоме майно може бути ви-
знано за особою лише за умови, що таке будівни-
цтво не є самочинним у розумінні статті 376 цК 
україни та статті 38 Закону україни «про містобу-
дівну діяльність». установивши, що до статутно-
го капіталу товариства було внесені об’єкти неза-
вершеного будівництва, суди помилково визнали 
право власності товариства на нерухоме майно як 
цілісний майновий комплекс.

у постановах від 7 жовтня 2015 р. [28] і від 
21 жовтня 2015 р. [29] за позовом співмешканця 
іпотекодавця до банку про недійсність договору 
іпотеки квартири, визнаної судом спільною суміс-
ною власністю, ВСу сформулював таку правову 
позицію. Відповідно до частини 5 статті 11 цК 
цивільні права та обов’язки можуть виникати з 
рішення суду лише у випадках, встановлених ак-
тами цивільного законодавства. можливість ви-
никнення права власності за рішенням суду цК 
передбачає лише у статтях 335 і 376. у всіх інших 
випадках право власності набувається на інших 
не заборонених законом підставах, зокрема з пра-
вочинів (частина 1 статті 328 цК). Стаття 392 цК, 
в якій йдеться про визнання права власності, не 
породжує, а підтверджує наявне у позивача права 
власності, придбане раніше на законних підста-
вах.

тобто слід розрізняти випадки, коли визнання 
є способом захисту права власності, і випадки, 
коли визнання є способом набуття права власнос-
ті у судовому порядку (хоча термін «визнання» є 
некоректним, адже «визнається» те, що не існує). 
Визнання права власності на річ як спосіб набуття 
такого права складає зміст перетворюючого позо-
ву, а визнання наявного права власності – позову 
про визнання. так, змістом позову про визнання є 
вимога до суду про встановлення у рішенні наяв-
ності або відсутності правовідношення [30, с.161]. 
перетворюючі позови – це позови про перетво-
рення існуючих правовідносин з відповідачем, що 
спрямовані на виникнення, зміну або припинення 
правовідносин. Якщо позови про присудження і 
про визнання лише констатують наявність пра-
вового зв’язку між позивачем і відповідачам, то 
перетворюючий позов привносить у правову дій-
сність дещо нове [31, с.934-935].

ВССу у листі «про судову практику розгляду 
цивільних справ про спадкування» [26] зауважує, 
що якщо за життя спадкодавець не набув права 
власності на житловий будинок, земельну ділянку, 
то спадкоємець також не набуває права власності 
у порядку спадкування. До спадкоємця перехо-
дять лише визначені майнові права, які належали 

спадкодавцеві на час відкриття спадщини. Для на-
буття права власності у встановленому законодав-
ством порядку спадкоємець повинен здійснити 
дії, які необхідні для набуття права власності на 
визначене нерухоме майно, зокрема на житловий 
будинок, іншу споруду. Якщо спадкоємець не при-
йняв спадщину, його вимоги про визнання права 
власності на спадкове майно не підлягають задо-
воленню судом. 

Як зазначають п.о.Гвоздик і С.о.Бородовський, 
в будь-якому спорі щодо прав на житловий буди-
нок суд повинен встановити, чи є у позивача пра-
вовстановлюючі або правопідтверджуючі доку-
менти на спірний будинок, а у разі їх відсутності – 
встановити, чи вони коли-небудь видавалися, але 
втрачені позивачем чи його спадкодавцем. при 
цьому положення пункту 1 статті 61 цпК не може 
бути підставою для визнання права власності на 
житловий будинок за будь-ким лише на тих під-
ставах, що ця обставина визнається відповідачем 
[5, с.101]. 

Хибною є судова практика визнання права 
власності за померлою особою на підставі позову 
спадкоємців, які зацікавлені в тому, щоб за влас-
ником було визнане право власності й це дало б їм 
змогу спадкувати [32, с. 520], оскільки відповідно 
до пункту 11 частини 1 статті 346 цК україни пра-
во власності припиняється у разі смерті власника, 
а позов про визнання права власності (стаття 392) 
може подати лише особа, яка є власником майна 
[8, с.220].

поширеною є й практика задоволення позовів 
про визнання права власності на переобладнані чи 
переплановані квартири, інші приміщення, добу-
довані будинки. Задовольняючи такі позови, суди 
фактично виконують функції, які належать до 
компетенції органів місцевого самоврядування. 

Суперечить вимогам статей 179, 183, 186-188 
цК україни визнання права власності на складові 
частини нерухомого майна (прибудову, балкон, те-
расу тощо) як на окремі об’єкти права власності.

В цК україни реалізовано концепцію право-
вого зв’язку між головною і приналежною реча-
ми. так, відповідно до пункту 1 статті 186 цК річ, 
призначена для обслуговування іншої (головної) 
речі і пов’язана з нею спільним призначенням, є 
її приналежністю. приналежність слідує за голов-
ною річчю, якщо інше не встановлено договором 
або законом (пункт 2 статті 186 цК). приналеж-
ності нерухомої речі не є об’єктами державної ре-
єстрації речових прав. таким чином, господарські 
будівлі і споруди, що знаходяться на земельній 
ділянці з головною річчю – житловим будинком 
і використовуються для його обслуговування, не 
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є окремими об’єктами цивільних прав, а тому на 
них не може бути визнано право власності ні окре-
мо від головної речі, ні разом із визнанням права 
власності на головну річ. однак суд не може від-
мовити у задоволенні позову про визнання права 
власності на житловий будинок і визнання пра-
ва власності на господарські будівлі та споруди, 
оскільки вважається, що з визнанням права на 
головну річ визнано право і на приналежності [5, 
с.101-102]. В основному суди правомірно відмов-
ляють у задоволенні позову про визнання права 
власності на господарсько-побутові будівлі й спо-
руди відповідно до положень статті 186 цК (пункт 
12 узагальнення ВССу «про практику застосу-
вання судами законодавства, що регулює право 
приватної власності на житловий будинок» [11]). 

Щодо відповідності визнання права власності 
характеру підстави захисту слід зауважити, що у 
статті 392 цК україни передбачено, що цей спосіб 
захисту може бути використаний у разі: 1) оспо-
рення права іншою особою; 2) невизнання права 
іншою особою; 3) втрати документа, що засвідчує 
право власності. 

Як відзначає о.Вершинін, підстави для вису-
нення вимог про визнання права виникають тоді, 
коли наявний зміст прав неоднаково усвідомлю-
ється та оспорюється суб’єктами матеріально-
правових відносин. позов про визнання права 
пред’являється лише у випадку, коли право ще не 
порушене, що і вирізняє його з-поміж інших спо-
собів захисту цивільних прав [8, с.218]. Як зазна-
чав А.А. єрошенко, при задоволенні позову про 
визнання права власності суд лише констатує факт 
приналежності позивачу згаданого права на спір-
не майно, але на відповідача ніяких обов’язків не 
покладає [19, с. 190].

Невизнання цивільного права полягає в пасив-
ному запереченні наявності у особи суб’єктивного 
цивільного права, зокрема, на майно, на право ко-
ристування майном, на спадкування, на частину в 
загальному майні, яке безпосередньо не спричиняє 
шкоду суб’єктивному праву, але створює невпев-
неність у правовому статусі носія суб’єктивного 
права. Але звернення інших осіб до юрисдикцій-
них органів про відсутність у особи цивільного 
права відсутні. таким випадком може бути не-
визнання нотаріусом дійсності правовстановлю-
ючого документа при укладенні договору. Оспо-
рювання суб’єктивного цивільного права відобра-
жає такий стан правовідносин, коли суб’єктивне 
цивільне право заперечується в юрисдикційному 
органі. Якщо таким органом є суд, то особа, чиє 
право оспорюється, може вимагати його визнання 
шляхом звернення з зустрічним позовом (Аналіз 

ВСу практики застосування судами статті 16 цК 
україни [12]).

перелік загальних підстав цивільно-правового 
захисту, передбачений у статті 15 цК україни, є 
ширшим, адже містить ще й порушення права. З 
іншого боку, втрата документів, що підтверджу-
ють право власності на майно, що не можуть бути 
поновлені, не підпадає під підстави, наведені у 
статті 15 цК україни. 

Аналізуючи підстави цивільно-правового 
захисту, ВСу зазначає, що порушення права 
пов’язане з позбавленням його володільця можли-
вості здійснити (реалізувати) своє право повністю 
або частково. при оспорюванні або невизнанні 
права виникає невизначеність у праві, викликана 
поведінкою іншої особи (постанова від 10 вересня 
2014 р. [33]). Наприклад, відмова органу держав-
ної реєстрації прав в оформленні права власності 
на об’єкт нерухомого майна та видачі свідоцтва у 
зв’язку з ненаданням необхідних документів для 
оформлення такого права не є оспорюванням пра-
ва власності на об’єкт нерухомого майна (поста-
нова від 20 червня 2011 р. у справі № 3-55гс11). 

у п. 3.1 листа ВССу «про судову практику 
розгляду цивільних справ про спадкування» зау-
важується, що за змістом статті 392 цК належним 
відповідачем є особа – учасник цивільних право-
відносин, яка не визнає або оспорює право влас-
ності спадкоємця на спадкове майно. у спорах 
про визнання права власності на спадкове майно 
належним відповідачем не може розглядатись но-
таріус або орган державної реєстрації прав. Якщо 
зазначені особи та органи відмовляють у вчиненні 
покладених на них нотаріальних дій чи здійснен-
ні державної реєстрації, така відмова може бути 
оскаржена в судовому порядку, за умови відсут-
ності спору про право на спадщину. так, якщо 
право власності на житловий будинок, споруду 
підтверджується належними правовстановлюю-
чими документами на час виникнення права влас-
ності на будівлі, споруди, а нотаріус відмовляє в 
оформленні права на спадщину, особа може звер-
нутися до суду шляхом оскарження дій нотаріуса 
за правилами позовного провадження.

передумовою для застосування статті 392 цК 
україни є відсутність іншого, крім судового, шля-
ху для відновлення порушеного права (пункту 11 
узагальнення ВССу «про практику застосування 
судами законодавства, що регулює право приват-
ної власності на житловий будинок»). 

у постанові ВСу від 4 квітня 2011 р. [34] зау-
важується, що дії особи, спрямовані на створення 
штучних перешкод для виконання судових рішень, 
якими вже визнано право власності на спірне май-
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но, а також зобов’язано цю особу передати майно 
законному власнику, не є підставою для звернен-
ня до суду з позовом згідно зі ст. 392 цК. Захист 
порушених прав у цьому разі має здійснюється в 
порядку, встановленому Законом україни «про 
виконавче провадження».

Аналогічна позиція була відображена й у пунк-
ті 37 постанови пленуму ВССу від 7 лютого 2014 
р. № 15 «про судову практику в справах про за-
хист права власності та інших речових прав», де 
наголошується, що потреба в такому способі за-
хисту права власності як його визнання виникає 
тоді, коли наявність суб’єктивного права власника 
не підтверджена відповідними доказами, підлягає 
сумніву, не визнається іншими особами або ними 
оспорюється, а не в тому разі, коли цими особами 
не виконується відповідне рішення суду, ухвалене 
раніше. 

Як наголошується в узагальненні ВСу «Ана-
ліз деяких питань застосування судами законодав-
ства про право власності при розгляді цивільних 
справ», передумовою для застосування статті 392 
цК є відсутність іншого, окрім судового, шляху 
для відновлення порушеного права. Наприклад, 
позов про визнання права власності у разі втрати 
документа, що засвідчує право власності особи на 
річ, подається за відсутності можливості одержа-
ти у відповідних органах дублікат правовстанов-
люючого документа. 

при визначенні відповідність визнання права 
власності наслідкам посяганням слід, зокрема, 
враховувати те, що однією з умов пред’явлення 
позову про визнання права власності є збережен-
ня власником володіння цією річчю. так, у поста-
новах ВСу від 28 січня 2015 р. [35], 24 вересня 
2014 р. [36] та 25 червня 2014 р. [37] зазначається, 
що установивши, що річ вже вибула з володіння 
власника, суд обґрунтовано відмовив у позові, 
заявленому з підстав, передбачених статтею 392 
цК україни, оскільки обраний позивачем спосіб 
захисту не є належним способом захисту. Якщо 
позивач вимагає повернення майна, відчуженого 
третіми особами за договором, учасником якого 
позивач не був, належним способом захисту є ви-
требування майна від нинішнього його володільця 
шляхом віндикації (статті 387, 388 цК україни). 
однак, ураховуючи те, що позивач таких вимог не 
заявляв, суд обґрунтовано не застосував зазначені 
норми матеріального права. Аналогічна позиція 
була відображена й у постанові ВСу від 7 листо-
пада 2012 р. [38].

Хоча у науковій літературі можна зустріти й 
твердження про те, що позивачем у справі про ви-
знання права власності є власник індивідуально 

визначеної речі, незалежно від того, чи перебуває 
річ у його володінні [12, с.35]. Дискусійним є твер-
дження про допустимість такого способу захисту 
у разі відчуження речі відповідачем [8, с.120].

Як зазначає З.В.Ромовська, віндикація – це 
примусове відновлення права володіння річчю. 
Стосовно рухомої речі вона полягає у її вилучен-
ні, тобто у відібранні від незаконного володільця, 
а щодо нерухомої речі віндикація полягає у висе-
ленні набувача з будинку (квартири), у відновлен-
ні доступу до іншої будівлі, споруди, до земельної 
ділянки, тобто у вивільненні цих об’єктів від осо-
бистої чи уречевленої присутності на їхній тери-
торії незаконного володільця [42, с.6].

Щодо відповідності досліджуваного способу 
захисту наслідкам посягань на право власності 
чи втрати правовстановлюючих документів, що 
не можуть бути поновлені, слід зазначити, що та-
кими наслідками є невизначеність відносин влас-
ності щодо майна. 

метою подання позову про визнання є усунен-
ня невизначеності у взаємовідносинах суб’єктів, 
створення необхідних умов для реалізації права й 
запобігання дій з боку третіх осіб, які перешко-
джають його здійсненню (Аналіз ВСу практики 
застосування судами статті 16 цК україни [15]). 
Визнання права власності у разі оспорення, неви-
знання такого права або втрати правовстановлюю-
чих документів цілком відповідає тим наслідкам, 
до яких призводять такі перешкоди у його здій-
сненні, адже судовим рішенням підтверджується 
існування певного права без подальшого створен-
ня матеріальних правовідносин. 

Рішення у справі про визнання права власнос-
ті усуває сумнів у праві, забезпечує необхідну 
впевненість у наявності права, надає визначеність 
взаємовідносинам сторін і становить основу для 
здійснення конкретних правомочностей щодо во-
лодіння, користування і розпорядження майном. 
Судове рішення, яким позов задоволено, підтвер-
дить правове становище позивача, яке виникло до 
звернення до суду [9, с.35].

особливістю цього наслідку є те, що він при-
зводить до непоширення на ці випадки правил 
про позовну давність (пункт 37 постанови пле-
нуму ВССу «про судову практику в справах про 
захист права власності та інших речових прав»). 
На користь такої позиції І.м. панченко зазначає, 
що обрахування позовної давності починається 
від дня, коли особа довідалася або могла довідати-
ся про порушення свого права або про особу, яка 
його порушила. у цьому ж випадку право ще не 
порушено, а тому неможна визначити початковий 
момент перебігу позовної давності [3, с.220].
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висновки. На підставі проведеного дослі-
дження слід зробити такі висновки:

Необхідно розрізняти визнання як спосіб 1. 
захисту права власності і визнання як спосіб на-
буття цього права у судовому порядку. у першому 
випадку визнання складає зміст позову про визна-
ння, а у другому – позову про перетворення, до 
якого не можуть застосовуватися положення стат-
ті 392 цК україни. 

умовами захисту права власності шляхом 2. 
його визнання є: 1) наявність у позивача права 
власності на річ; 2) об’єкт права власності пере-
буває у володінні власника; 3) оспорення або не-
визнання права іншою особою чи втрата докумен-
та, що засвідчує право власності, який неможна 
поновити. 

Визнання права власності як спосіб захисту 3. 
має правопідтверджуюче значення і спрямоване 
на забезпечення необхідної впевненості у наяв-
ності права власності, надання визначеності вза-
ємовідносинам сторін і створення умов для його 
здійснення. 

Недопустимо визнання права власності: 1) 4. 
на спадщину за наявності умов для одержання сві-
доцтва про право на спадщину або у разі надання 
спадкоємцеві додаткового строку для подання за-
яви про прийняття спадщини; 2) на переобладна-
ні чи переплановані квартири, інші приміщення, 
добудовані будинки; 3) на господарські будівлі і 
споруди, що знаходяться на земельній ділянці з 
житловим будинком і використовуються для його 
обслуговування; 4) за померлою особою на під-
ставі позову спадкоємців; 5) у разі неправомірної 
відмови нотаріусом або органом державної реє-
страції прав у вчиненні покладених на них нота-
ріальних дій чи здійсненні державної реєстрації; 
6) за наявності створення штучних перешкод для 
виконання судових рішень, якими вже визнано 
право власності на спірне майно чи зобов’язано 
особу передати майно власнику.
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Постановка проблеми дослідження.
В сучасних умовах проведення судово-

правової реформи в україні має на меті, перш за 
все, вирішення проблем, пов’язаних з недостатньо 
якісним нормативно-правовим врегулюванням ді-
яльності судових і правоохоронних органів. при 
цьому, успішність реформи із забезпечення ефек-
тивної роботи судових і правоохоронних органів 
залежатимуть від наявності чіткої правової стра-
тегії держави, механізму її реалізації, соціально-
економічної та політичної кон’юнктури в україні. 
Важливим, також, є те, що проведення судово-
правової реформи повинно враховувати інтереси 
всього українського суспільства та з чітким до-
триманням положень Конституції україни. у цьо-
му відношенні особливу роль має відіграти орган 
конституційного контролю – Конституційний Суд 
україни (наділ КСу). Адже, відповідно до ч. 2 ст. 
150 Конституції україни (надалі Ку) тлумачен-

ня основного Закону україни та чинних законів 
складає виключну прерогативу Конституційного 
Суду україни [1].

Актуальність теми дослідження обумовлена 
необхідністю осмислення і окреслення проблем 
законодавства україни про забезпечення гарантій 
діяльності суддів Конституційного Суду україни 
при здійсненні щодо них кримінального прова-
дження. при цьому, враховуючи передовий зару-
біжний досвід в контексті порівняльно-правового 
дослідження, аналізу норм законодавства україни 
та інших країн.

Дослідження і публікації. проблеми законо-
давства із застосування особливого порядку кри-
мінального провадження щодо окремої категорії 
осіб були предметом дослідження таких правни-
ків, науковців С. С. Аскеров, І. В. Бабій, т. В. Вар-
фоломеєва, В. Г. Гончаренко, Ю. м. Грошевий, Л. 
м. Лобойко, м. м. михеєнко, В. В. молдован, 

ПОРІвНЯЛЬНО-ПРАвОвЕ  ДОСЛІДЖЕННЯ  ПОРЯДКУ 
КРИмІНАЛЬНОгО  ПРОвАДЖЕННЯ  щОДО  СУДДІв 

КОНСТИТУЦІЙНОгО  СУДУ  УКРАЇИ  І  РОСІЙСЬКОЇ  ФЕДЕРАЦІЇ

Садіг АСКЕРОв,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного і адміністративного права

ДВНЗ «Київський національний економічний університет мені Вадима Гетьмана»

SUMMARY
The article is devoted to comparative legal research of the course of criminal proceedings against the judges of the 

Constitutional Court of Ukraine and Constitutional Court Russian Federation, based on the constitutional and legal 
framework of their status, powers, functions and additional guarantees provided by the legislations of Ukraine and the 
Russian Federation.

In this connection, the analyzed provisions of the Constitution of Ukraine and Constitution of Russian Federation, of 
the Law of Ukraine “On the Constitutional Court of Ukraine”, the Federal Constitutional Law “On the Constitutional Court 
of the Russian Federation”, the Criminal Procedure Code of Ukraine, the Criminal Procedure Code of Russian Federation, 
with features that set the overall course of criminal proceedings against the judges of the Constitutional Court of Ukraine 
and judges of the Constitutional Court of the Russian Federation.

Key words: criminal proceedings, especially with the general order of proceedings as a separate category of persons of 
prosecution, notification of suspicions, the criminal proceedings against the judges of the Constitutional Court of Ukraine, 
the criminal proceedings against the judges of the Constitutional Court of the Russian Federation.

* * *
Стаття присвячена порівняльно-правовому дослідженню порядку кримінального провадження щодо суддів Кон-

ституційного Суду україни та Конституційного Суду Російської федерації, виходячи з конституційно-правових 
основ їх статусу, повноважень, функцій та додаткових гарантій, передбачених законодавством україни та Російської 
федерації.

у зв’язку з чим, проаналізовані норми Конституції україни та Конституції Російської федерації, Закону україни 
«про Конституційний Суд україни», федерального конституційного закону «про Конституційний Суд Російської 
федерації», Кримінального процесуального кодексу україни, Кримінально-процесуального кодексу Російської фе-
дерації, що встановлюють особливості із загального порядку кримінального провадження щодо суддів Конститу-
ційного Суду україни та Конституційного Суду Російської федерації.

Ключові слова: кримінальне провадження, особливості із загального порядку кримінального провадження, 
окрема категорія осіб, притягнення до кримінальної відповідальності, повідомлення про підозру, кримінальне про-
вадження щодо судді Конституційного Суду україни, кримінальне провадження щодо судді Конституційного Суду 
Російської федерації.
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В. т. Нор, Г. м. омеляненко, В. о. попелюшко, С. 
м. Скрипниченко, І. С. Смирний, В. м. тертиш-
ник, Л. Д. удалова, В. п. Шибіко, та інших.

Стрімкі зміни у суспільному та державному 
житті потребують більш нових досліджень для на-
укового обґрунтування удосконалення законодав-
ства із забезпечення гарантій діяльності окремих 
категорій осіб при застосуванні до них особливо-
го порядку кримінального провадження.

метою написання статті є порівняльно-
правове дослідження, аналіз норм законодавства 
україни та Російської федерації і на цій основі на-
укове обґрунтування пропозицій з удосконалення 
законодавства україни із забезпечення гарантій 
діяльності суддів Конституційного Суду україни 
при застосуванні до них особливого порядку кри-
мінального провадження.

виклад основного матеріалу. у сучасних 
умовах створення достатньої та ефективної сис-
теми гарантій незалежної діяльності суддів Кон-
ституційного Суду україни має відповідати сьо-
годнішнім реаліям і завданням, що стають перед 
Конституційним Судом україни. Адже, великий 
обсяг повноважень, висока відповідальність та 
функції, що здійснюють судді Конституційного 
Суду україни, обумовлюють необхідність вста-
новлення в Конституції україни і законах україни 
чітких і достатніх гарантій їх діяльності. Досяг-
нення успіху в цьому процесі приведе до форму-
вання авторитету судової влади в цілому, зрос-
тання у суспільстві довіри до влади, покрашення 
міжнародного іміджу україни тощо. правовою 
основою забезпечення належних умов суддів Кон-
ституційного Суду україни, передусім є і має бути 
Конституція україни, міжнародні договори, згоду 
на обов’язковість яких надано Верховною Радою 
україни, Закон україни «про Конституційний Суд 
україни», Закон україни «про судоустрій і статус 
суддів», інші закони україни та прийняті на їх ви-
конання нормативно-правові акти.

так, Конституційний Суд україни є єдиним ор-
ганом конституційної юрисдикції в україні згідно 
Закону україни «про Конституційний Суд украї-
ни». Завданням Конституційного Суду україни є 
гарантування верховенства Конституції україни 
як основного Закону держави на всій території 
україни (ст. ст. 1 і 2 Закону) [2]. Конституційний 
Суд україни являючись судом і одним із вищих ор-
ганів державної влади, діє поряд із Главою держа-
ви, Верховною Радою україни та Кабінетом міні-
стрів україни і за певними ознаками стоїть вище 
цих органів, контрольні функції яких є похідни-
ми від їх основних функцій. Конституційний Суд 
україни може визнати неконституційними й акти 

президента україни, і Верховної Ради україни, і 
Кабінету міністрів україни.

Відповідно до статті 27 Закону «про Конститу-
ційний Суд україни», судді Конституційного Суду 
україни при здійсненні своїх повноважень є неза-
лежними і підкоряються лише Конституції укра-
їни та керуються цим Законом, іншими законами 
україни, крім тих законів або їх окремих положень, 
що є предметом розгляду Конституційного Суду 
україни. Незалежність суддів є невід’ємною скла-
довою їхнього статусу, конституційним принци-
пом організації та функціонування судів, а також 
професійної діяльності суддів, які при здійсненні 
правосуддя підкоряються лише закону. тільки за 
таких умов можуть бути реалізовані принципи 
верховенства права, повного і всебічного розгля-
ду справ та обґрунтованості прийнятих КСу рі-
шень. Іншими словами, якщо немає незалежності 
у суддів КСу, то зайве говорити про незалежність 
самого КСу.

В ст. 149 Конституції україни передбачено, що 
на суддів Конституційного Суду україни поши-
рюються гарантії незалежності та недоторканнос-
ті, встановлені ст. 126 Конституції україни. Згід-
но статті 28 Закону україни «про Конституційний 
Суд україни» гарантією незалежності суддів Кон-
ституційного Суду україни є їх недоторканність. 
Суддя Конституційного Суду україни не може 
бути затриманий чи заарештований без згоди Вер-
ховної Ради до винесення обвинувального вироку 
судом. Згідно до ч. 1 ст. 126 Конституції україни, 
зміст незалежності та недоторканності судді Кон-
ституційного Суду україни визначається ст. ст. 
48 і 49 Закону україни «про судоустрій і статус 
суддів». В цьому законі встановлено, що суддя у 
своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є 
незалежним від будь-якого незаконного впливу, 
тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя 
на основі Конституції україни і законів україни, 
керуючись при цьому принципом верховенства 
права. Втручання в діяльність судді щодо здій-
снення правосуддя забороняється і тягне за собою 
відповідальність, встановлену законом (частина 1 
статті 48 Закону) [3]. Зокрема, Кримінальний ко-
декс україни (далі ККу )від 05.04.2001 № 2341-III 
передбачає відповідальність за втручання в діяль-
ність судових органів (ст. 376 ККу), погрозу або 
насильство щодо судді, народного засідателя чи 
присяжного (ст. 377 ККу), умисне знищення або 
пошкодження майна судді, народного засідателя 
чи присяжного (ст. 378 ККу), посягання на жит-
тя судді, народного засідателя чи присяжного у 
зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням 
правосуддя (ст. 379 ККу) [4].
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Закон україни «про судоустрій і статус суддів» 
передбачає, що суддя є недоторканним. Затриман-
ня судді або обрання стосовно нього запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою чи домаш-
нього арешту до ухвалення обвинувального виро-
ку судом не може бути здійснено без згоди Верхо-
вної Ради україни. Суддя, затриманий за підозрою 
у вчиненні діяння, за яке встановлена криміналь-
на чи адміністративна відповідальність, повинен 
бути негайно звільнений після з’ясування його 
особи. Суддя не може бути підданий приводу чи 
примусово доставлений до будь-якого органу чи 
установи, крім суду. Судді може бути повідомлено 
про підозру у вчиненні кримінального правопору-
шення лише Генеральним прокурором україни 
або його заступником. Суддя може бути відсто-
ронений від посади у зв’язку з притягненням до 
кримінальної відповідальності на підставі вмо-
тивованого клопотання Генерального прокурора 
україни виключно в порядку, встановленому цим 
Законом. таке відсторонення здійснюється Ви-
щою кваліфікаційною комісією суддів україни 
на строк не більше двох місяців. продовження 
строку відсторонення судді від посади у зв’язку 
з притягненням до кримінальної відповідальності 
здійснюється в тому ж порядку на строк не біль-
ше одного місяця. Клопотання про продовження 
строку такого відсторонення судді від посади по-
дається не пізніше п’ятнадцяти днів до закінчен-
ня строку, на який суддю було відсторонено. Ви-
моги до клопотання про відсторонення судді від 
посади у зв’язку з притягненням до кримінальної 
відповідальності встановлюються процесуальним 
законом. Суддя на час відсторонення від поса-
ди позбавляється права на отримання доплат до 
посадового окладу судді. проведення стосовно 
судді оперативно-розшукових заходів чи слід-
чих дій, що можуть проводитися лише з дозволу 
суду, здійснюється на підставі судового рішення, 
ухваленого за клопотанням Генерального про-
курора україни або його заступників, керівника 
регіональної прокуратури або його заступників. 
Кримінальне провадження щодо обвинувачення 
судді у вчиненні кримінального правопорушення, 
а також прийняття рішення про проведення сто-
совно судді оперативно-розшукових заходів чи 
слідчих дій, застосування запобіжних заходів не 
може здійснюватися тим судом, в якому обвину-
вачений обіймає чи обіймав посаду судді. у разі 
якщо згідно із загальними правилами підсуднос-
ті кримінальне провадження стосовно судді має 
здійснюватися або рішення про проведення сто-
совно судді оперативно-розшукових заходів чи 
слідчих дій або застосування запобіжних заходів 

має прийматися тим судом, в якому обвинува-
чений обіймає чи обіймав посаду судді, кримі-
нальне провадження або прийняття рішення про 
проведення оперативно-розшукових заходів чи 
слідчих дій здійснюється судом, найбільш тери-
торіально наближеним до суду, в якому обвину-
вачений обіймає чи обіймав посаду судді, іншої 
адміністративно-територіальної одиниці (Авто-
номної Республіки Крим, області, міста Києва чи 
Севастополя). За шкоду, завдану судом, відповідає 
держава на підставах та в порядку, встановлених 
законом (ст. 49 Закону).

В рішенні Конституційного Суду україни у 
справі про незалежність суддів як складову їхньо-
го статусу від 1 грудня 2004 року здійснено тлума-
чення норм Конституції україни та законодавства 
щодо незалежності та недоторканності суддів. 
Крім іншого, у цьому рішенні Конституційного 
Суду передбачено, що зниження змісту та обсягу 
гарантій незалежності та недоторканності суддів, 
їх правової захищеності в разі прийняття нових 
законів або внесення змін до чинних законів не 
допускається [5].

Гарантіями незалежної діяльності суддів Кон-
ституційного Суду україни, що закріплені в Кри-
мінальному процесуальному кодексі україни 
(далі – КпК україни) є особливий порядок кри-
мінального провадження щодо окремої категорії 
осіб, до якої відносяться судді Конституційного 
Суду україни. ці гарантії встановлені в статтях 
480 – 483 КпК україни. передбачено, що у разі 
притягнення суддів Конституційного Суду укра-
їни до кримінальної відповідальності до них за-
стосовується особливий порядок кримінально-
го провадження (п. 2 ч. 1 ст. 480 КпК україни), 
повідомлення про підозру (п. 3 ч. 1 ст. 481 КпК 
україни), затримання і обрання запобіжного за-
ходу (ст. 482) та інформування про застосування 
запобіжного заходу, ухвалення вироку органів, 
що обрали або призначили їх на посаду (п. 2 ч. 1 
ст. 483 КпК україни) [6]. при цьому, кримінальне 
провадження щодо судів Конституційного Суду 
україни здійснюється за загальними правилами, 
передбаченими КпК україни, але, із урахуванням 
особливостей, визначених у законодавстві та у від-
повідних нормах КпК україни [7, с. 340 - 344].

Застосування особливого порядку криміналь-
ного провадження щодо суддів КСу означає те, 
що письмове повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення ними здій-
снюється Генеральним прокурором україни або 
його заступником, що передбачено у п. 3 ч. 1 ст. 
481 КпК україни. проте, у КпК україни чітко не 
встановлено хто саме складає письмове повідо-
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млення про підозру щодо суддів Конституційного 
Суду україни, підписує його, у який строк вручає 
ним повідомлення. також, у разі виникнення під-
став, хто має право змінювати повідомлення про 
підозру. ці питання потребують конкретизації та 
законодавчого вирішення.

особливості порядку притягнення до кримі-
нальної відповідальності, затримання та обрання 
запобіжного заходу, що передбачені у ст. 482 КпК 
україни та стосуються суддів Конституційного 
Суду україни. при цьому, в цій нормі мова йде 
лише про затримання суддів і обрання щодо них 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вар-
тою чи домашнього арешту. На відміну від Закону 
україни «про судоустрій і статус суддів», у цій 
статті КпК україни не передбачено порядок про-
ведення стосовно судді оперативно-розшукових 
заходів чи слідчих дій, які можуть проводитися 
лише з дозволу суду.

Вважаємо за доцільне чітко передбачити у ст. 
482 КпК україни порядок притягнення до кри-
мінальної відповідальності суддів КСу, їх затри-
мання і обрання щодо них запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою чи домашнього аре-
шту, проведення оперативно-розшукових заходів 
чи слідчих дій, які можуть проводитися лише з 
дозволу суду, при цьому, враховуючи норми Кон-
ституції та законодавства україни про гарантії їх 
діяльності.

про застосування запобіжного заходу, ухвален-
ня вироку стосовно суддів КСу повідомляються 
відповідні органи (службові особи), які обрали/
призначили їх (п. 2 ч. 1 ст. 483 КпК). Разом із тим, 
в цій нормі КпК україни не встановлено строки 
повідомлення та органи чи службові особи, які 
мають повідомити про застосування запобіжно-
го заходу, ухвалення вироку щодо суддів КСу. На 
нашу думку, необхідно у статті 483 КпК україни 
чітко визначити строки повідомлення, органи чи 
службові особи, які здійснюють повідомлення 
про застосування запобіжного заходу, ухвалення 
вироку щодо суддів КСу.

Конституція Російської федерації передбачає, 
що Конституційний Суд Російської федерації 
(далі Конституційний Суд Рф) діє у складі з 19 
суддів. За запитами президента Російської фе-
дерації, Ради федерації, Державної Думи, однієї 
п'ятої членів Ради федерації або депутатів Дер-
жавної Думи, уряду Рф, Верховного Суду Рф, ор-
ганів законодавчої та виконавчої влади суб'єктів 
Рф вирішує справи про відповідність Конституції 
Рф: а) федеральних законів, нормативних актів 
президента Рф, Ради федерації, Державної Думи, 
уряду Рф; б) конституцій республік, статутів, а та-

кож законів та інших нормативних актів суб'єктів 
Рф, виданих з питань, що належать до відання 
органів державної влади Рф і спільному ведення 
органів державної влади Рф та органів державної 
влади суб'єктів Рф; в) договорів між органами 
державної влади Рф і органами державної влади 
суб'єктів Рф, договорів між органами державної 
влади суб'єктів Рф; г) не вступили в силу міжна-
родних договорів Рф. також, Конституційний Суд 
Рф вирішує спори щодо компетенції: а) між феде-
ральними органами державної влади; б) між орга-
нами державної влади Рф і органами державної 
влади суб'єктів Рф; в) між вищими державними 
органами суб'єктів Рф. Конституційний Суд Рф 
за скаргами на порушення конституційних прав 
і свобод громадян та з запитами судів перевіряє 
конституційність закону, застосованого чи підля-
гає застосуванню в конкретній справі, в порядку, 
встановленому федеральним законом. Крім того, 
Конституційний Суд Рф за запитами президента 
Рф, Ради федерації, Державної Думи, уряду Рф, 
органів законодавчої влади суб'єктів Рф дає тлу-
мачення Конституції Рф. Акти або їх окремі поло-
ження, що визнані неконституційними, втрачають 
чинність; міжнародні договори Рф, які не відпо-
відають Конституції Рф не підлягають введенню 
в дію і застосування. Конституційний Суд Рф на 
запит Ради федерації дає висновок щодо додер-
жання встановленого порядку висування обвину-
вачення щодо президента Рф у державній зраді 
або скоєння іншого тяжкого злочину (ст. 125 Кон-
ституції Рф) [8].

отже, серед головних конституційних повно-
важень Конституційного Суду Рф вирішення 
питань відповідності законодавчих, інших актів 
федерального та місцевого рівнів до Конституції 
Рф, спорів щодо компетенції між федеральними 
органами державної влади, між федеральними 
державними органами та державними органами 
суб’єктів Рф, між вищими державними органами 
суб’єктів Рф, тлумачення положень Конституції 
Рф та дачі висновку щодо додержання встанов-
леного порядку висування обвинувачення щодо 
президента Рф у державній зраді або скоєння 
іншого тяжкого злочину. при цьому слід зазна-
чити, що тлумачення положень Конституції Рф є 
виключною компетенцією Конституційного Суду 
Рф. про це було зазначено у постанові Конститу-
ційного Суду Рф від 16 червня 1998 року № 19-п 
«у справі про тлумачення окремих положень ст. 
ст. 125, 126 і 127 Конституції Російської федера-
ції» [9].

правовий статус, повноваження, принципи 
діяльності, гарантії незалежності та недоторкан-
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ності суддів Конституційного Суду Рф передба-
чені спеціальним федеральним конституційним 
законом Рф від 21.07.1994 N 1-фКЗ (в ред. від 
08.06.2015) «про Конституційний Суд Російської 
федерації». у статті 1 цього Закону передбачено, 
що Конституційний Суд Російської федерації є су-
довим органом конституційного контролю, який 
самостійно та незалежно здійснює судову владу у 
порядку конституційного судочинства.

повноваження Конституційного Суду Рф, пе-
редбачені у ст. 3 федерального конституційно-
го закону «про Конституційний Суд Російської 
федерації», є аналогічними з тими, які передба-
чені і у Конституції Рф. у питаннях організації, 
фінансового та матеріального забезпечення Кон-
ституційний Суд Рф є незалежним від будь-яких 
державних органів. Незалежність судді Конститу-
ційного Суду Російської федерації забезпечується 
його незмінюваністю, недоторканністю, рівністю 
прав суддів, встановленими цим федеральним 
конституційним законом порядком зупинення та 
припинення повноважень судді, правом на від-
ставку, обов'язковістю встановленої процедури 
конституційного судочинства, забороною будь-
якого втручання в судову діяльність, наданням 
судді матеріального і соціального забезпечення, 
гарантій безпеки, відповідних його високому ста-
тусу (ст. 13 фКЗ «про Конституційний Суд Ро-
сійської федерації»). у статті 15 цього фКЗ пе-
редбачено, що суддя Конституційного Суду Рф є 
недоторканним та не може бути притягнутий до 
будь-якої відповідальності, у тому числі після 
припинення повноважень, за думки, висловлені 
ним при розгляді справи в Конституційному Суді 
Російської федерації, якщо тільки вироком суду, 
що набрав законної сили не буде встановлена ви-
нність цього судді у злочинному зловживанні сво-
їми повноваженнями [10].

Крім того, гарантії незалежності та недотор-
канності суддів Конституційного Суду Рф вста-
новлені ст. ст. 9 – 16 Закону Російської федерації 
від 26 червня 1992 № 3132-1 (ред. 06.04.2015, зі 
змін. від 14.05.2015) «про статус суддів у Росій-
ській федерації» [11].

Зокрема, передбачено, що незалежність судді 
забезпечується передбаченою законом процеду-
рою здійснення правосуддя, забороною, під загро-
зою відповідальності, будь-яких втручань у діяль-
ність по здійсненню правосуддя, встановленим 
порядком зупинення та припинення повноважень 
судді, правом судді на відставку, недоторканністю 
судді, системою органів суддівського співтовари-
ства, наданням судді за рахунок держави матері-
ального і соціального забезпечення, відповідно-

го його високому статусу. Недоторканність судді 
включає в себе недоторканність особи, недотор-
канність займаних ним житлових і службових 
приміщень, які використовуються ним особистих 
і службових транспортних засобів, що належать 
йому документів, багажу та іншого майна, таєм-
ницю листування та іншої кореспонденції (теле-
фонних переговорів, поштових, телеграфних, ін-
ших електричних та інших прийнятих і відправ-
ляються суддею повідомлень). Суддя, у тому чис-
лі після припинення його повноважень, не може 
бути притягнутий до будь-якої відповідальності за 
висловлену ним при здійсненні правосуддя дум-
ку і прийняте судом рішення, якщо вироком суду, 
що набрав законної сили не буде встановлена ви-
нність судді у злочинному зловживанні або вине-
сенні завідомо неправосудних вироку, рішення 
або іншого судового акту. Рішення з питання про 
порушення кримінальної справи щодо судді Кон-
ституційного Суду Рф або про притягнення його 
як обвинуваченого по іншій кримінальній справі 
приймається - Головою Слідчого комітету Росій-
ської федерації за згодою Конституційного Суду 
Російської федерації. мотивоване рішення Кон-
ституційного Суду Російської федерації з питан-
ня про надання згоди на порушення кримінальної 
справи щодо судді або про притягнення його як 
обвинуваченого у кримінальній справі приймаєть-
ся у 10-денний термін після надходження подання 
Голови Слідчого комітету Російської федерації. 
Зміна в ході розслідування кримінальної справи 
кваліфікації складу злочину, який може спричи-
нити погіршення становища судді, допускається 
тільки в порядку, встановленому цією статтею для 
прийняття рішення про порушення кримінальної 
справи щодо судді або про притягнення його як 
обвинуваченого у кримінальній справі. Рішення 
з питання про притягнення судді Конституційно-
го Суду Рф до адміністративної відповідальність 
приймається - судовою колегією у складі трьох 
суддів Верховного Суду Російської федерації за 
поданням Генерального прокурора Російської фе-
дерації. Рішення з питання про притягнення судді 
до адміністративної відповідальність приймаєть-
ся в 10-денний термін після надходження подан-
ня Генерального прокурора Російської федерації. 
Суддя, затриманий за підозрою у скоєнні злочину 
або на іншій підставі або примусово доставлений 
в будь-який державний орган, після встановлення 
його особи підлягає негайному звільненню. осо-
бистий огляд судді не допускається, за винятком 
випадків, передбачених федеральним законом з 
метою забезпечення безпеки інших людей. Рішен-
ня про обрання відносно судді Конституційного 
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Суду Російської федерації в якості запобіжного 
заходу взяття під варту приймається - судовою 
колегією у складі трьох суддів Верховного Суду 
Російської федерації за клопотанням Голови 
Слідчого комітету Російської федерації. мотиво-
ване рішення Конституційного Суду Російської 
федерації про надання згоди на обрання відносно 
судді в якості запобіжного заходу взяття під вар-
ту приймається не пізніше ніж через п'ять днів з 
дня надходження подання Голови Слідчого комі-
тету Російської федерації та відповідного судово-
го рішення. Здійснення щодо судді оперативно-
розшукових заходів, а також слідчих дій (якщо 
стосовно судді не порушено кримінальну справу 
або він не притягнутий як обвинувачений у кри-
мінальній справі), пов'язаних з обмеженням його 
громадянських прав або з порушенням його не-
доторканності, визначеної Конституцією Росій-
ської федерації, федеральними конституційними 
законами і федеральними законами, допуска-
ється не інакше як на підставі рішення, що при-
ймається - судовою колегією у складі трьох суд-
дів Верховного Суду Російської федерації. після 
порушення кримінальної справи щодо судді або 
притягнення його в якості обвинуваченого у кри-
мінальній справі оперативно-розшукові заходи та 
слідчі дії щодо судді (крім взяття його під варту) 
провадяться в порядку, встановленому федераль-
ним кримінально-процесуальним законом і фе-
деральним законом про оперативно-розшукову 
діяльності. при розгляді питання про порушен-
ня кримінальної справи щодо судді або про при-
тягнення його як обвинуваченого у кримінальній 
справі, про притягнення судді до адміністратив-
ної відповідальність, про проведенні щодо судді 
оперативно-розшукових заходів або слідчих дій, 
суд встановивши, що проведення зазначених за-
ходів або дій обумовлено позицією, займаною 
суддею при здійсненні ним суддівських повнова-
жень, відмовляє в дачі згоди на проведення зазна-
чених заходів чи дій (ст. 16 вказаного Закону).

Не менш важливими є гарантії незалежності та 
недоторканності суддів Конституційного Суду Рф, 
що закріплені у Кримінально-процесуальному ко-
дексі Рф (далі КпК Рф) від 18.12.2001 № 174-фЗ 
(ред. від 13.07.2015, зі змін. та доп. від 15.09.2015) 
та полягають в тому, що суддів Конституційного 
Суду Рф включено до окремих категорій осіб, 
щодо яких застосовується особливий порядок 
кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 447 КпК Рф (Глава 
52) судді Конституційного Суду Рф відносяться 
до окремих категорій осіб, до яких застосовується 
особливий порядок провадження по криміналь-

них справах. Загалом порядок провадження по 
кримінальних справах щодо суддів Конституцій-
ного Суду Рф встановлюється КпК Рф, з деякими 
винятками, передбаченими цією главою.

Рішення про порушення кримінальної справи 
щодо судді Конституційного Суду Рф, або про 
притягнення його в якості обвинуваченого, якщо 
кримінальну справу було порушено відносно ін-
ших осіб чи за фактом вчинення діяння, що міс-
тить ознаки злочину приймається Головою Слід-
чого комітету Рф за згоди Конституційного Суду 
Рф (п. 3 ч. 1 ст. 448 КпК Рф). Рішення Консти-
туційного Суду Рф про дачу згоди на порушення 
кримінальної справи щодо судді Конституційного 
Суду Рф чи притягнення його у якості обвину-
ваченого має бути вмотивованим та прийнято не 
пізніше 10 діб з дня надходження до суду подання 
Голови Слідчого комітету Рф. особливості із за-
гального порядку провадження по кримінальних 
справах щодо суддів Конституційного Суду Рф 
також стосуються порядку їх затримання, зокре-
ма затримані за підозрою у вчиненні злочину, за 
винятком випадків затримання на місці злочину, 
мають бути звільнені негайно, після встановлен-
ня їх особи. Судове рішення про обрання щодо 
судді Конституційного Суду Рф запобіжного за-
ходу як тримання під вартою виконується за згоди 
Конституційного Суду Рф. Вмотивоване рішення 
Конституційного Суду Рф про дачу згоди про об-
рання щодо судді Конституційного Суду Рф запо-
біжного заходу як тримання під вартою або прове-
дення обшуку приймається не пізніше 5 діб з дня 
надходження подання Голови Слідчого комітету 
Рф та судового рішення [12].

Відповідальність за порушення цих гарантій 
передбачена у Кримінальному кодексі Рф (далі КК 
Рф, Глава 31, Злочини проти правосуддя), зокре-
ма, за перешкоджання здійсненню правосуддя та 
проведенню попереднього розслідування (ст. 294 
КК Рф), посягання на життя особи, яка здійснює 
правосуддя і попереднє розслідування (ст. 295 
КК Рф), погроза або насильницькі дії в зв’язку зі 
здійсненням правосуддя або проведенням попере-
днього розслідування (ст. 296 КК Рф), неповага до 
суду (ст. 297 КК Рф), наклеп щодо судді, присяж-
ного засідателя, прокурора, слідчого, особи, яка 
здійснює дізнання, судового пристава (ст. 298.1. 
КК Рф) [13].

Аналізуючи положення Конституції україни та 
Конституції Рф, Закону україни «про Конститу-
ційний Суд україни», федерального конституцій-
ного закону «про Конституційний Суд Російської 
федерації», Закону україни «про судоустрій і ста-
тус суддів», Закону Рф «про статус суддів у Росій-
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ській федерації», Кримінального процесуального 
кодексу україни, Кримінально-процесуального ко-
дексу Рф, Кримінального кодексу україни та Кри-
мінального кодексу Рф, можна зробити висновок 
про те, що гарантії незалежності діяльності суддів 
Конституційного Суду україни та Російської фе-
дерації забезпечуються на конституційному і за-
конодавчому рівнях.

Серед них, важливо виділити гарантії при за-
стосуванні до суддів Конституційного Суду укра-
їни та Конституційного Суду Рф особливого по-
рядку кримінального провадження, які полягають 
в особливостях здійснення (за згоди Верховної 
Ради україни в україні і Конституційного Суду 
в Рф) повідомлення про підозру (притягнення до 
кримінальної відповідальності), затримання та об-
рання запобіжних заходів у вигляді тримання під 
вартою і домашнього арешту, проведення обшуку 
тощо. у порівняльні з україною, в Рф участь ви-
щих судових органів (КС Рф і ВС Рф) в реалізації 
зазначених гарантій є більш вагомою.

таким чином, особливий порядок криміналь-
ного провадження щодо суддів Конституційного 
Суду україни слід розглядати як додаткові га-
рантії їх незалежної діяльності враховуючи їх 
конституційно-правовий статус.

На нашу думку, в контексті порівняльно-
правового дослідження законодавства різних кра-
їн, гарантії суддів Конституційного Суду україни 
при застосуванні до них особливого порядку кри-
мінального провадження мають бути конкретизо-
вані та належним чином закріплені в Криміналь-
ному процесуальному кодексі україні. при цьому, 
з врахуванням особливостей їх правового статусу, 
положень Конституції україни та міжнародно-
правових актів. Адже, реалізація гарантій неза-
лежності діяльності суддів Конституційного Суду 
україни створює умови для успішного виконання 
ними своїх повноважень, в тому числі гарантуван-
ня як принципу верховенства права, так і верхо-
венства Конституції україни як основного Закону 
на всій території україни.
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Актуальність теоретичних та практичних 
питань визначення правового статусу 

професійних спілок як суб’єктів трудового пра-
ва в сучасних умовах господарювання не викли-
кає сумнівів. так, основна концепція організації 
і функціонування професійних спілок, реалізації 
повноважень трудових колективів вказують на іс-
нування такого суб’єкту права, як профспілковий 
комітет. Ще недостатньо вирішеним та дослідже-
ним є питання участі трудових колективів і їх проф-
спілкових комітетів у певних правовідносинах, 
що вказує на визначення профспілкового комітету 
суб’єктом трудового права, а також об’єднання 
саме цих двох суб’єктів зв’язками правовідносин 
представництва. тим більше актуальність даної 
проблеми підвищується в умовах активної ро-
боти над новим трудовим кодексом україни, де 
ряд прав профспілок переглядається, порівняно 
з чинним законодавством про працю.

Хоча й в сучасних умовах існує потреба у здій-
сненні окремих досліджень специфіки правового 
статусу виборного органу первинної профспіл-
кової організації на підприємстві, в установі або 
організації, слід зазначити про наявність цілої 
низки обґрунтованих позицій відомих вчених, зо-
крема: м. Г. Александрова, Н. Б. Болотіної, В. С. 

Венедиктова, В. В. Жернакова, м. І. Іншина, 
І. Я. Кисельова, А. ф. Колодія, С. м. прилипка, 
о. І. процевського, п. м. Рабіновича, Г. І. Чани-
шевої, Н. м. Хуторян, о. м. Ярошенка та ін.

отже, основною метою даної статті є визна-
чення специфічних рис правового статусу вибор-
ного органу первинної профспілкової організації 
на підприємстві, в установі або організації.

Досягнення зазначеної мети є можливим 
шляхом виконання таких основних завдань, зо-
крема: аналізу діяльності сучасних професійних 
спілок в україні; дослідження основних завдань 
та функцій профспілкових комітетів як суб’єктів 
правовідносин, що є предметом трудового права; 
визначити специфічні ознаки останнього під час 
представництва та захисту трудових та соціально-
економічних прав та інтересів працівників.

Слід зазначити, що, не зважаючи на зміну за-
конодавчо визначених основ організації і функці-
онування професійних спілок, з проголошенням 
незалежності україни в цілому це питання не 
втратило актуальності. так, сьогодні компетен-
ція будь-якого профспілкового органу визнача-
ється, насамперед, статутом, норми якого носять 
суспільно-політичний, моральний характер і пе-
редбачають коло суспільних повноважень, а та-

СПЕЦИФІКА  ПРАвОвОгО  СТАТУСУ  вИбОРНОгО  ОРгАНУ 
ПЕРвИННОЇ  ПРОФСПІЛКОвОЇ  ОРгАНІзАЦІЇ  НА  ПІДПРИЄмСТвІ,  в 
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SUMMARY
In terms of labor law reform in general and active projects Labour Code of Ukraine solve the problems of legal regulation 

of labor relations is of particular importance. Because of the proposed solutions to scientists depend on the effectiveness of 
regulation. Since Soviet times controversial issue remains unresolved legal status of the elected body of primary trade union 
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primary trade union organization in the enterprise, institution or organization and determined the necessity of determining 
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В условиях реформирования трудового законодательства в целом и активной работы над проектом трудового 
кодекса украины решение проблем правового регулирования трудовых правоотношений приобретает особое значе-
ние, ведь от предложенных учеными путей решения зависит эффективность правового регулирования. С советских 
времен дискуссионным остается нерешенный вопрос правового статуса выборного органа первичной профсоюз-
ной организации на предприятии, в учреждении или организации. В статье анализируется современный правовой 
статус выборного органа первичной профсоюзной организации на предприятии, в учреждении или организации и 
определяется целесообразность определения такого органа самостоятельным субъектом трудового права.
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кож моральних обов'язків того чи іншого органу 
профспілкової організації. Разом з цим, компетен-
ція профспілкових органів включає також юри-
дичні повноваження та обов'язки, передбачені 
законодавством і обумовлені правовим статусом 
профспілок. це коло юридичних повноважень і 
обов'язків утворює те, що позначається правовою 
компетенцією профспілкових органів [1, с. 125]. 
На наш погляд, сучасна позиція законодавця щодо 
статусу профспілкового органу не є виправданою 
і доцільною. так, окремі представники науки тру-
дового права відсутність у виборних профспілко-
вих органів статусу юридичної особи пов’язують 
з неможливістю участі у правовідносинах. 

Аналізуючи сучасні позиції відомих вчених у 
науці трудового права, слід визначити наявність 
певної дискусійності. так, Р.З. Лівшиць визна-
чає суб’єктом колективних трудових правовід-
носин профспілковий комітет, як уповноваже-
ний на представництво трудовим колективом [2, 
с.109; 3, с.169]. За визначенням В.Н.Скобєлкіна, 
саме профспілковий комітет, а не професійна 
спілка, є стороною трудових правовідносин, які 
виникають, наприклад, при санкціонуванні 
дій роботодавця щодо заохочення працівників за 
успіхи в роботі, визначенні строків і порядку на-
дання перерв для годування дитини, встановлен-
ня розмірів доплат за суміщення професій (посад) 
або виконання обов’язків тимчасово відсутнього 
працівника [4, с.34]. Ю.Коршунов зазначає, що 
звільнення можливе лише на підставах, перед-
бачених в законі, і, як правило, за попередньою 
згодою на це профспілкового комітету підприєм-
ства [5, с.80]. о.В.Смирнов зазначає, що «у відно-
синах, які регулюються трудовим правом, органи 
профспілок виступають або від свого імені, або 
ж від імені відповідних трудових колективів…» 
[6, с.81]. Аналогічної точки зору дотримується 
і А.Р.мацюк, стверджуючи, що адміністрація і 
профспілковий комітет виступають суб’єктами 
опосередкованих колективних трудових право-
відносин поряд з вказівкою про існування, так би 
мовити, прямих безпосередніх колективних тру-
дових правовідносин, де суб’єктами виступають 
адміністрація і трудовий колектив [7, с.195].

в свою чергу, п.Д.пилипенко, виходячи з того, 
що Закон про профспілки визнає статус юридичної 
особи лише за профспілками та їх об’єднаннями, 
робить висновок про неможливість таких вибор-
них органів профспілок, як профкоми, мати статус 
юридичної особи, а, отже, і їх неможливість ви-
значення суб’єктами правовідносин [8, c.90]. Вва-
жаємо таке твердження не в повній мірі обґрун-
тованим. Дійсно, коли мова йде про фінансово-

господарську діяльність, статус юридичної особи 
певному організаційно відокремленому структур-
ному статутному утворенню, до числа яких від-
носиться професійна спілка, є необхідним. Вод-
ночас, вважаємо, що для визначення професійної 
спілки суб’єктом трудового права ні легалізація, 
ні державна реєстрація значення не мають. тому, 
наявність чи відсутність статусу юридичної осо-
би не вказує на підстави, можливість, доцільність 
віднесення виборних профспілкових органів до 
числа суб’єктів трудового права. Вважаємо, що 
питання повноважень виборних органів професій-
них спілок відноситься виключно до «внутрішніх 
справ» таких організацій. це означає, що їх ви-
значення на законодавчому рівні не є доцільним. 
отже, визначення повноважень профспілкового 
виборного органу повинно відбуватися членами 
кожної профспілки самостійно, а закріплення – 
в рамках Статуту і інших, розроблених на його 
основі самими профспілками документів [9, с.4]. 
Виконавчі органи, що представляють інтереси 
об'єднання, повинні мати тільки ті права, які ви-
значені за ними статутами чи положеннями, при 
цьому будь-яке з повноважень, віднесених до ком-
петенції виконавчого органу, може бути прийняте 
вищим органом громадського об'єднання до свого 
відання, або ж рішення виконавчого органу, ухва-
лене з порушенням встановленого порядку, може 
бути відмінене чи переглянуте зборами первинної 
профспілкової організації [10, с. 90-92].

Аргументом на користь означеної позиції щодо 
віднесення вирішення питання обсягу повнова-
жень виборних профспілкових органів поза межі 
законодавства, зокрема, закріплення в якості пра-
ва членів профспілки, яке можливо реалізувати на 
з’їзді, конференції, установчих або загальних збо-
рах членів профспілки відповідного рівня, є те, що 
інші питання організації і функціонування таких 
органів профспілкової організації регулюються 
саме на підставі статутних норм. Наприклад, ви-
бори профспілкових органів проводяться у стро-
ки, встановлені Статутом відповідної профспілки. 
формування профспілкових органів, ревізійних 
комісій проводиться знизу доверху шляхом об-
рання безпосередньо на зборах, конференціях або 
делегування (виборів) представників профспілко-
вих членських організацій до органу, необхідність 
функціонування яких вони визначають. Рішення 
про створення і порядок формування керівників і 
виконавчих органів профспілок, норму представ-
ництва, а також про порядок обрання керівних 
профорганів приймаються на зборах, конференці-
ях, з’їздах [11, с. 2].

про доцільність означених змін свідчать й інші 
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факти. Зокрема, саме професійна спілка уповно-
важується на здійснення мети і завдань, що став-
ляться у ст. 2 Закону україни «про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності». Крім того, 
в інших статтях вказаного закону необхідні для 
цього можливості закріплюються саме за профе-
сійною спілкою. Зокрема, розділ ІІ Закону укра-
їни «про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності» має назву «права та обов’язки профе-
сійних спілок та їх об’єднань» і містить перелік 
прав та обов’язків цих організацій. Не беручи за 
мету перерахувати всі права та обов’язки проф-
спілок, на декількох прикладах продемонструємо 
невідповідність закріплених за профспілковими 
організаціями прав можливостям здійснювати 
профспілковими органами такі права від свого 
імені. 

Слід зазначити, що право на здійснення гро-
мадського контролю за додержанням законодав-
ства про працю та про охорону праці, за випла-
тою заробітної плати, створенням безпечних і 
нешкідливих умов праці, належних виробничих 
та санітарно-побутових умов, забезпеченням 
працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими 
засобами індивідуального та колективного за-
хисту, закріплено за професійними спілками та 
їх об’єднаннями (ч. 7 ст. 21 Закону україни «про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльнос-
ті»). Водночас, відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 38 цього 
ж Закону, виборний орган первинної профспілко-
вої організації здійснює громадський контроль 
за виконанням роботодавцем законодавства про 
працю та про охорону праці, за забезпеченням на 
підприємстві, в установі або організації безпеч-
них та нешкідливих умов праці, виробничої са-
нітарії, правильним застосуванням установлених 
умов оплати праці, вимагає усунення виявлених 
недоліків. таким чином, вважаємо доцільним ста-
тус суб’єкта трудового права, якого слід уповно-
важити на представлення для здійснення та за-
хисту прав і інтересів членів профспілок, визна-
чити тільки за профспілками та їх об’єднаннями. 
це означає, що ми підтримуємо позицію необ-
хідності визначення суб’єктами трудового права 
профспілки та її об’єднання з відсутністю такого 
статусу у виборних органів первинних профспіл-
кових організацій. Для відображення вказаної по-
зиції в нормах законодавства україни необхідною 
є зміна норм, відповідно до яких виборні органи 
первинної профспілкової організації вважаються 
суб’єктом права. Вважаємо за доцільне в цьому 
аспекті враховувати необхідність віднесення пи-
тання щодо обсягу повноважень кожного окремо-
го виборного органу до сфери статутних відносин 

і виключення втручання держави у їх регулюван-
ня як недоцільне. 

Даний висновок пропонуємо обґрунтовувати 
тим, що: 1) на сьогодні визначення повноважень 
виборного органу профспілкової організації на 
рівні законів україни є вадою правового регулю-
вання відносин, які становлять предмет трудового 
права, адже всі внутрішньо-організаційні відно-
сини повинні бути віднесені до сфери дії норм, які 
приймаються з’їздами, конференціями, установ-
чими або загальними зборами членів профспіл-
ки відповідного рівня (статутних); 2) професійна 
спілка, відповідно до норм чинного законодавства 
україни, уповноважується на здійснення мети 
і завдань, що ставляться у ст. 2 Закону україни 
«про професійні спілки, їх права та гарантії ді-
яльності». 

при цьому акцентуємо увагу на тому, що від-
сутність статусу юридичної особи у виборних 
профспілкових органів не вважаємо за доцільне 
включати до аргументів на користь безпідстав-
ності віднесення таких органів до кола суб’єктів 
трудового права. Для трудової правосуб’єктності 
статус юридичної особи, підставою набуття якого 
є державна реєстрація, значення не має.

Зауважимо, що ми підтримуємо позицію щодо 
недоцільності втручання у внутрішню статутну 
діяльність професійних спілок, чим на сьогодні є 
законодавче закріплення повноважень виборного 
профспілкового органу. Разом з тим, зауважимо, 
що некоректним є ототожнення корпоративних 
і статутних відносин. так, щодо корпоративних 
відносин, то суб’єктом таких члени професій-
ної спілки ніби то стають з набуттям можливості 
участі цих організацій працівників у цивільному 
обороті. отже, підставою їх виникнення повинна 
бути державна реєстрація професійної спілки з 
юридично значущими наслідками, які така тягне 
відповідно до законодавства україни. Водночас, 
корпоративні відносити не слід, на наш погляд, 
ототожнювати з внутрішніми статутними від-
носинами членів професійних спілок, підставою 
виникнення яких є прийняття рішення про утво-
рення професійної спілки і затвердження статуту, 
одним з юридично значущих наслідків чого є ви-
никнення такого суб’єкту трудового права, як про-
фесійна спілка. 

Отже, виокремлення професійних спілок 
з кола юридичних осіб − суб’єктів господарю-
вання, зумовлює розмежування внутрішніх ста-
тутних відносин з корпоративними відносинами. 
так, А.В.Дутчак вказує, що ототожнення суб’єктів 
господарювання з професійними спілками стало 
підставою для втручання держави у внутрішні 
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справи професійних спілок. «Поставивши знак рів-
ності між громадськими об'єднаннями і суб'єктами 
господарської діяльності, між внутрішніми ста-
тутними відносинами і корпоративними відно-
синами у господарському праві, законодавець 
уможливив втручання державних і судових ор-
ганів у діяльність об'єднань. Наслідком цього є 
недавні події − хвиля сфальсифікованих судових 
позовів від рядових членів профспілки до своїх 
вищих профспілкових органів… Відкриваючи 
провадження по таких позовах, судді виходять 
з корпоративних прав учасників, які існують у 
господарському праві. Саме учасники госпо-
дарських товариств, зареєстрованих згідно із 
Законом україни «про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», 
мають особисті майнові і немайнові права, які 
вони можуть захищати у суді. Серед них право 
одержувати інформацію про діяльність товари-
ства, право в управлінні товариства, у тому числі 
оскарження рішення загальних зборів до суду. 
Статутні ж відносини членів професійних спілок 
відрізняються від корпоративних, і такі спори не 
піддягають розгляду в судах» [12, c. 98].

отже, зазначимо, що для виникнення профе-
сійної спілки як суб’єкту трудового права достат-
ньо їх створення у порядку, визначеному Зако-
ном україни «про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності». факт державної реєстрації 
на вказаний статус не впливає, але є необхідним 
для визначення створеної професійної спілки 
суб’єктом цивільного права. Саме розмежування 
моментів трудової і цивільної правосуб’єктності 
виділяє професійну спілку з числа інших 
суб’єктів трудового права. Діяльність професій-
ної спілки без державної реєстрації не оподатко-
вується. це є додатковим аргументом на користь 
розмежування понять професійна спілка − юри-
дична особа відповідно до норм трудового права 
і професійна спілка − юридична особа відповід-
но до норм цивільного права. 

ще однією особливістю правового стату-
су професійної спілки є суттєво інша приро-
да документів, які визначаються підставою 
створення такої громадської організації, і під-
ставами створення інших юридичних осіб, не 
зважаючи на однаковість назв. Так, нами вже 
зазначалося у попередніх дослідженнях, що у 
цивільному праві «за своєю суттю статут − це 
локальний нормативно-правовий акт, яким ви-
значається правовий статус юридичної особи, 
на підставі якого вона діє; засновницький (уста-
новчий) договір − консенсуальний цивільно-
правовий договір, яким регулюються відносини 

між засновниками у процесі створення та ді-
яльності юридичної особи як суб'єкта підпри-
ємницької діяльності. обидва акти є локальни-
ми джерелами цивільного права, на основі яких 
виникають цивільні права та обов'язки. ці права 
та обов'язки забезпечуються примусовою силою 
держави, мають обов'язковий характер як для за-
сновників і уповноважених ними органів, так і 
для працівників підприємства. 

На наш погляд, неприпустимо ототожнювати 
внутрішньо-статутні відносини членів профе-
сійної спілки як громадської організації, з госпо-
дарськими корпоративними відносинами. так, до 
основних ознак юридичної особи, відповідно до 
норм цивільного кодексу україни, віднесені май-
нова відокремленість та наявність майна на праві 
власності. Щодо майна профспілок і прав на нього 
членів професійної спілки, відсутність державної 
реєстрації за бажанням членів такої організації (що 
буде уможливлено з розмежуванням на законодав-
чому рівні трудової та цивільної правосуб’єктності) 
означатиме ніщо інше, як відсутність можливості 
втручання з боку держави у формування, викорис-
тання та розпорядження таким майном. З цього 
приводу А.В.Дутчак вказує, що «свої особливості 
має і право власності таких громадських утворень 
(профспілок), які не зводяться до юридичних осіб 
− суб'єктів права приватної власності. утворюю-
чись всередині об'єднання, в основному за раху-
нок членських внесків чи пожертвувань членів 
об'єднання, ця власність формується за тими са-
мими внутрішніми правилами, якими регулюється 
внутрішнє життя автономної громади. Звернемо 
увагу, що навіть перебуваючи у статусі об'єднання 
без прав юридичної особи, тобто поза межами 
цивільного права, об'єднання може здійснювати 
для досягнення статутної мети прості, примітивні 
операції з власністю. Шляхом простого збору вне-
сків чи пожертвувань, іноді навіть у присутності 
всієї громади, формуються грошові кошти, які за 
згодою всіх членів громади визнаються власністю 
громади, довіряються одному або кільком вибра-
ним членам громади, які витрачають ці кошти на 
погоджені всіма членами громади цілі. при такому 
використанні власності члени громади вважають, 
що немає жодної необхідності отримувати визна-
ння чи захист з боку держави такої власності. у 
випадку, якщо така громада отримає статус юри-
дичної особи, і розмістить залишки невикориста-
них коштів чи постійно їх розміщуватиме на сво-
єму рахунку, це буде власність юридичної особи, 
яку неможливо звести до права приватної власнос-
ті» [12, с. 97]. Хоча в науці цивільного права такі 
спроби зроблено. 
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Втім, повертаючись до головного питання, 
відповідь на яке повинна означити новий виток 
у розвитку і вдосконаленні законодавства з пи-
тань організації професійних спілок, вказуємо, 
що вищенаведені розбіжності правового статусу 
юридичної особи у розумінні цивільного права, 
та професійної спілки як різновиду громадського 
об’єднання (момент виникнення статусу суб’єкта 
права, особливості правової природи статуту та 
установчого договору, прав власності професій-
них спілок) не дають можливості поставити в 
один ряд професійну спілку та інших суб’єктів 
цивільного права, навіть враховуючи факт вве-
дення поняття непідприємницьких товариств. 

це означає, що існує нагальна необхідність 
відмежування внутрішніх статутних відносин 
членів громадських об’єднань від корпоративних 
відносин, які складаються між членами господа-
рюючих суб’єктів, до числа яких сьогодні від-
несені професійні спілки, але така позиція кри-
тикується як цивілістами, так і представниками 
науки трудового права. усунення даної пробле-
ми, першим кроком до чого вважаємо розмеж-
ування трудової і цивільної правосуб’єктності 
професійних спілок, сприятиме усуненню непо-
розуміння з приводу правової природи відносин, 
які виникають між членами професійних спілок 
(внутрішньо-статутні відносини членів громад-
ських об’єднань) та між членами господарюючих 
суб’єктів (корпоративні відносини). це надасть 
можливість стверджувати, що визначення обсягу 
повноважень представницьких виборних орга-
нів громадських об’єднань тільки членами таких 
об’єднань, яке сьогодні означає порушення одно-
го з основних корпоративних принципів, за яким 
вся повнота статутних прав належить до компе-
тенції вищих органів правління таких об’єднань 
− зборів, з’їздів, конференцій, є порушенням од-
ного з принципів внутрішньо-статутних відносин 
членів громадських об’єднань, які відрізняються 
від корпоративних відносин членів господарюю-
чих суб’єктів.
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вступление. Постановка проблемы. Хро-
нологический период 1985–1991 гг. в на-

учной литературе имеет определенный термин 
– «перестройка». Именно в эти годы основными 
направлениями деятельности государства было 
социальное и экономическое развитие, а так же 
забота о санитарном благополучие. однако, сани-
тарное законодательство украины не претерпело 
значительных изменений, в частности, оно пол-
ностью дублировало общесоюзное. Характерным 
стало внесение изменений и дополнений в уже 
действующие нормативные акты, а также детали-
зация отдельных норм.

Состояние исследования. Несмотря на боль-
шую актуальность, исследования данной про-
блематики не многочисленны. Следует отметить 
труды В. м. Жданова, м. Н. малеиной, А. м. 
Гринзовского, м. И. Ерофеева и др. В большин-
стве исследований анализировались только на-
рушение санитарных норм и виды ответственно-
сти, а тексты самих правил и норм оставались без 
углублённого правового анализа.

Актуальность темы исследования. Ав-
тор детально исследует нормы санитарно-
эпидемиологического законодательства периода 
перестройки, их внедряемость и детализацию в 
санитарных правилах и нормах, а также эффек-
тивность их применения.

Цели и задачи статьи. целью данной работы 
является определение взаимосвязи между нор-
мами санитарно-эпидемиологического законода-

тельства и подзаконными нормативно-правовыми 
актами, регулирующими санитарное дело в укра-
ине в период перестройки.

Изложение основного материала. основны-
ми нормативными актами, которые продолжали 
действовать в период перестройки на территории 
украины были: Конституция уССР 1978 г. [1], 
принятый Верховным Советом СССР Закон «об 
утверждении основ законодательства Союза ССР 
и союзных республик о здравоохранении» от 19 
декабря 1969 г. № 4589-7 (далее – Закон 1969 г.) 
[2], Закон уССР «про охрану здоровья» от 15 
июня 1971 г. № 28-VIII (далее – Закон 1971 г.) [3], 
постановление Совета министров СССР «о госу-
дарственном санитарном надзоре в СССР» от 31 
мая 1973 г. № 361 (далее – постановление 1973 
г.), а также положение, утвержденное этим по-
становлением (далее – положение 1973 г.).

В Конституции уССР 1978 г. вопросы охраны 
здоровья и производственной санитарии регули-
ровались статьей 40, которая дублировала статью 
42 Конституции СССР 1977 г. [4]. производствен-
ная санитария, о которой говорилось в статье 
40 Конституции уССР 1978 г., предусматривала 
систему санитарно-гигиенических и санитарно-
эпидемиологических мероприятий, направлен-
ных на обеспечение безопасных условий работы, 
предупреждение профессиональных заболеваний 
и т.п.

Анализ указанной статьи Конституции уССР 
1978 г. нашел свое выражение в работах В. И. Но-
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воселова [5], В. Л. мунтян [6], Ю. С. Шемшучен-
ко [6] и др. ученые обращали внимание на права, 
затрагивающие основы жизнедеятельности, бла-
гополучия и здоровья людей, акцентировали вни-
мание на внедрении этих норм в жизнь.

В связи с принятием Конституции СССР 1977 
г. были внесены изменения и дополнения в осно-
вы законодательства Союза СССР и союзных ре-
спублик о здравоохранении 1969 г. по мнению 
автора, именно утверждение Конституции СССР 
1977 г. послужило мощным стимулятором к мо-
дернизации Закона 1969 г., который являлся ба-
зовым нормативным актом, регулирующим сани-
тарное дело.

В украине на основании Закона 1969 г. Вер-
ховным Советом уССР был разработан и принят 
Закон 1971 г. он состоял из вступительной части 
и 9 разделов, которые включали в себе 88 статей. 
В разделе I были изложены основные задания, 
принципы доступной и бесплатной медицинской 
помощи, а также компетенция органов уССР в от-
росли охраны здоровья. В разделе II закреплялись 
основные права и обязанности медицинских и фар-
мацевтических работников. В разделе III речь шла 
об обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. IV раздел был посвя-
щен лечебно-профилактической деятельности, V 
– охране материнства и детства, VI – санитарно-
курортному лечению, организации отдыха, туриз-
ма и физической культуры. Раздел VII регламен-
тировал порядок проведения медицинских экс-
пертиз, а в VIII – описывался механизм оказания 
помощи инвалидам и протезирование. В IX разде-
ле говорилось о международном сотрудничестве, 
заключении договоров и соглашений, их действии 
на территории уССР.

Согласно п. 7 статьи 7 Закона 1971 г. было 
предусмотрено: утверждение общесоюз-
ных санитарно-гигиенических и санитарно-
противоэпидемических правил и норм; установ-
ление порядка осуществления государственного 
санитарного надзора; осуществление мероприя-
тий по санитарной охране территории СССР от 
заноса карантинных болезней, а также общесо-
юзных мероприятий по обеспечению санитарно-
эпидемического благополучия и радиационной 
безопасности.

В статье 22 шла речь о санитарном благополу-
чии населения. Статья 23 была посвящена систе-
ме органов, которые осуществляли санитарный 
надзор и следили за выполнением санитарных 
правил и норм, а также исчерпывающий перечень 
их полномочий. Санитарные требования, предъ-
являемые к планировке и застройке населенных 

пунктов,  предусматривались статьей 24. В статье 
25 закреплялись меры, которые возлагались на 
предприятия, учреждения и другие организации 
по очистке, обезвреживанию промышленных и 
коммунально-бытовых выбросов, отходов и от-
бросов, которые могут загрязнять атмосферный 
воздух, воду и почву. Статья 26 предусматривала 
запрет на эксплуатацию объектов, которые могут 
причинить вред здоровью людей вредными вы-
бросами. Статья 27 запрещала заселение жилых 
помещений, не отвечающих санитарным требова-
ниям. Больные некоторыми хроническими заболе-
ваниями в соответствии со статьей 28 имели пра-
во на дополнительную жилую площадь. Статья 29 
возлагала на руководителей предприятий, учреж-
дений и организаций обязанность обеспечивать  
содержание  производственных и других помеще-
ний, рабочих мест, зданий и помещений учебно-
воспитательных учреждений, иных сооружений 
в соответствии с санитарно-гигиеническими нор-
мами и правилами. проведение мероприятий по 
обеспечению соблюдения санитарных правил по 
содержанию жилых домов в надлежащем санитар-
ном состоянии закрепляла статья 30. В статье 31 
предусматривалось предупреждение и устранение 
шума. Санитарные  требования к хозяйственно-
питьевому водоснабжению, качеству воды, закре-
пляла статья 32. В статье 33 закреплялись проекты 
стандартов и технических условий на новые виды 
сырья, продукты питания, промышленные изде-
лия, новые строительные материалы, тару и упако-
вочные материалы, полимерные и синтетические 
материалы. Статья 34 предусматривала санитар-
ные требования по производству, обработке, хра-
нению, транспортировки и реализации продуктов 
питания. порядок применения новых химических 
веществ, способов и методов для изготовления и 
обработки продуктов питания предусматривала 
статья 35. Санитарный надзор за производством, 
применением, хранением и транспортировкой, а 
также захоронением радиоактивных веществ, ис-
точников ионизирующих излучений, ядовитых и 
сильнодействующих веществ закрепляла статья 
36. В целях профилактики развития профессио-
нальных и инфекционных заболеваний на пред-
приятиях, статьей 37 были предусмотрены обяза-
тельные медицинские осмотры при поступлении 
на работу на любое предприятие. Статья 38 посвя-
щалась предупреждению и ликвидации инфекци-
онных заболеваний. В статье 39 предусматрива-
лись госпитализация и профилактические меры с 
целью предупреждения инфекционных болезней 
среди населения. Статья 40 закрепляла порядок 
проведения профилактических прививок. Статья 
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41 была посвящена санитарному просвещению 
[3]. таким образом, указанные нормы способство-
вали усилению санитарного контроля, направлен-
ного на сохранение здоровья и жизни людей, а 
также улучшению санитарно-профилактических 
мероприятий, повышающих эффективность и ка-
чество этих норм.

В развитие Закона 1969 г. было утверждено 
положение 1973 г., которое регламентировало 
деятельность санитарной службы. Этот норма-
тивный акт усиливал требования по проведе-
нию предупредительного и текущего санитарно-
эпидемиологического надзора за санитарным 
состоянием территорий, объектов, окружающей 
среды, условий роботы, учебы, быта и отдыха на-
селения.

В статье 2 положения 1973 г. предусматрива-
лось осуществление государственного санитар-
ного надзора в СССР органами и учреждениями 
санитарно-эпидемиологической службы мини-
стерства здравоохранения СССР и министерств 
здравоохранения союзных республик, в форме 
предупредительного и текущего санитарного над-
зора. В статьях 3 и 4 был приведен исчерпываю-
щий перечень органов и учреждений санитарно-
эпидемиологической службы – от Главного 
санитарно-эпидемиологического управления до 
районных санитарных станций, а в статье 5 со-
держались их полномочия в области санитарного 
надзора.

Согласно статье 7 на министерство здраво-
охранения СССР в области государственного 
санитарного надзора было возложено: а) раз-
рабатывать и утверждать в установленном по-
рядке общесоюзные санитарно-гигиенические 
и санитарно-противоэпидемические правила и 
нормы; б) давать заключения по нормам про-
ектирования; осуществлять контроль за соблю-
дением требований санитарно-гигиенических и 
санитарно-противоэпидемических правил и норм 
в проектах на строительство и реконструкцию 
объектов; в) разрешать применение новых хими-
ческих веществ, средств и методов при произ-
водстве и обработке продуктов питания, а также 
применение стимуляторов роста пищевых сель-
скохозяйственных растений и животных, хими-
ческих средств защиты растений, полимерных и 
пластических масс и других химических продук-
тов; г) рассматривать представляемые на согласо-
вание предложения об учебно-трудовой нагрузке 
и о примерном режиме занятий детей, находя-
щихся на воспитании в детских учреждениях и 
обучающихся в школах; д) разрабатывать госу-
дарственный стандарт на воду, используемую для 

хозяйственно – питьевых целей, и представляет 
его на утверждение в установленном порядке; е) 
осуществлять мероприятия по санитарной охране 
территории СССР от заноса и распространения 
карантинных и других инфекционных болезней, 
а также общесоюзные мероприятия по обеспече-
нию санитарно-эпидемического благополучия; ж) 
осуществлять общесоюзные мероприятия по обе-
спечению радиационной безопасности, а также по 
предупреждению, снижению и устранению вред-
ных физических воздействий на атмосферный 
воздух, оказывающих  отрицательное влияние на 
здоровье людей (шум, электромагнитные излуче-
ния и т.п.), руководство работой органов и учреж-
дений санитарно-эпидемиологических служб ми-
нистерств здравоохранения союзных республик; 
з) координировать   деятельность не входящих в 
его систему учреждений здравоохранения по во-
просам санитарно-эпидемиологического обслу-
живания населения; и) обеспечивать радиацион-
ную безопасность [7].

таким образом, формирование нормативно-
правовой базы, регулирующей санитарное дело в 
украине в период перестройки, было завершено с 
принятием постановления 1973 г., а также поста-
новления Совета министров уССР «об усилении 
санитарного надзора в уССР» от 8 сентября 1980 
г. № 517 [8]. принятие этих нормативных актов 
было направлено на улучшение санитарного над-
зора и повышение его эффективности в украине. 
Это стало мощным стимулятором дальнейшего 
развития системы подзаконных нормативных ак-
тов в виде санитарных правил и норм. последние 
действовали параллельно с Законом 1971 г. и по-
становлением  1973 г., детализируя их.

так, в период перестройки в СССР был утверж-
ден ряд санитарных правил и норм, которые дей-
ствовали на территории украины, а именно:

«Санитарные нормы и правила при работе с 
машинами и оборудованием, создающими ло-
кальную вибрацию, передающуюся на руки рабо-
тающих» от 1 января 1985 г. [9], детализирующие 
нормы, предусмотренные в статье 22 Закона 1971 
г. они распространялись на производственную 
локальную вибрацию, передающуюся на руки ра-
ботающего при контакте с ручными машинами, а 
также регламентировали условия работы с ними. 
Этими нормами и правилами отменялись «Сани-
тарные нормы и правила при работе с инструмен-
тами, механизмами и оборудованием, создающи-
ми вибрации, передаваемые на руки работающих» 
от 13 мая 1966 г. № 626-66.

«Санитарно-гигиенические требования к орга-
низации трудового обучения учащихся 1 - 7 клас-



53

JURNALUL  JURIDIC  NAȚIONAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICĂ • НАцИоНАЛЬНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЖуРНАЛ: тЕоРИЯ  И  пРАКтИКА •  NATIONAL  LAW  JOURNAL:  TEORY  AND  PRACTICE

deceMbRie 2015

сов» от 22 февраля 1985 г. [10]. они были разра-
ботаны на основании п. «е» статьи 7 положения 
1973 г. и предусматривали принципы организации 
труда школьников, объем и условия функциональ-
ных и возрастных возможностей учащихся, а так-
же организацию условий внешней среды на заня-
тиях трудом.

«Санитарные нормы допустимых уровней 
шума на рабочих местах» от 12 марта 1985 г. [11]. 
они дублировали нормы статьи 31 Закона 1971 г. 
и п. «и» статьи 7 положения 1973 г., детализируя 
нормы шумов и допустимые уровни шума на ра-
бочих местах, а также регулировали проведение 
основных мероприятий по профилактике небла-
гоприятного влияния шума на работающих.

«Санитарные правила для предприятий мясной 
промышленности» от 27 марта 1985 г. [12], были 
приняты в развитие статей 29 и 38 Закона 1971 г. 
Ими определялись гигиенические и ветеринарно-
санитарные требования по содержанию и эксплу-
атации предприятий мясной промышленности, 
направленные на обеспечение выпуска добро-
качественной пищевой, кормовой и технической 
продукции, а также на предупреждение инфекци-
онных заболеваний и пищевых отравлений. С их 
принятием отменялись «Санитарные правила для 
предприятий мясной и птицеперерабатывающей 
промышленности» от 16 апреля 1970 г.

«Санитарные правила для предприятий по 
добыче и обогащению рудных, нерудных и рас-
сыпных полезных ископаемых» от 28 июня 1985 
г. [13], которые основывались на статье 25 Закона 
1971 г. и п. «е» статьи 7 положения 1973 г. они 
распространялись на все предприятия, занятые 
добычей и обогащением рудных, нерудных (кроме 
угольных) и рассыпных полезных ископаемых, и 
являлись обязательными при их проектировании, 
строительстве, реконструкции и эксплуатации. С 
их выходом утратили силу «Санитарные правила 
по устройству, оборудованию и содержанию обо-
гатительных фабрик для руд черных и цветных 
металлов» от 1969 г. № 784-69.

«Санитарные правила проектирования, стро-
ительства и эксплуатации водохранилищ» от 1 
июля 1985 г. [14], принятые в развитие статьи 32 
Закона 1971 г. и п. «в» статьи 7 положения 1973 г. 
они устанавливали основные требования к про-
ектированию, строительству и эксплуатации во-
дохранилищ и нижним бьефам, используемым 
или намечаемым к использованию в качестве ис-
точников хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования с целью обеспечения 
качества воды в них, соответствующего требова-
ниям водно-санитарного законодательства. Ка-

чество воды водохранилищ и санитарная охрана 
их регламентировалась нормами п. «ж» статьи 
7 положения 1973 г., положением «о порядке 
проектирования и эксплуатации зон санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопрово-
дов хозяйственно-питьевого назначения» приня-
том 18 декабря 1982 г. [15], а также стандартами: 
(ГоСт 2761-84) «Источники централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения», (ГоСт 
17.1.5.02-80) «Гигиенические требования к зонам 
рекреации водных объектов».

«Санитарные правила для предприятий уголь-
ной промышленности» от 21 ноября 1985 г. [16] 
базировались на нормах статьи 25 Закона 1971 г. и 
п. «в» статьи 7 положения 1973 г. они определя-
ли требования к устройству и содержанию пред-
приятий угольной промышленности и сланцевых 
шахт, разрезов обогатительных и брикетных фа-
брик, а также к конструкции машин, механизмов 
и оборудования предназначенных для угольной 
промышленности. 

«Санитарные и ветеринарные правила для 
молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных 
хозяйств» от 29 сентября 1986 г. [17] приняты с 
учетом статьи 34 Закона 1971 г. и п. «а» статьи 7 
положения 1973 г. они предусматривали созда-
ние должного ветеринарно-санитарного надзора 
на фермах, в целях предупреждения заразных бо-
лезней животных и получение молока высокого 
качества.

«Санитарные правила для нефтяной промыш-
ленности» от 15 октября 1986 г. [18] основывались 
на тех же статьях, что и предыдущие правила, но 
были приняты впервые. они распространялись на 
основные производства (предприятия и объекты) 
нефтяной промышленности, к которым по гигие-
ническим особенностям отрасли относились: вы-
шкостроение (строительство буровых установок); 
бурение разведочных и эксплуатационных не-
фтяных скважин; эксплуатация нефтяных место-
рождений; подземный и капитальный ремонты 
скважин; испытание и освоение скважин. пред-
упредительный и текущий санитарный надзор 
за вспомогательными производствами нефтяной 
промышленности осуществлялись на основании 
соответствующих санитарных и строительных 
норм и правил с учетом специфики конкретных 
производств, имеющих аналоги или встречаю-
щихся как самостоятельные.

«Санитарные правила по гигиене труда води-
телей автомобилей» от 5 мая 1988 г.  [19] которые 
были разработаны на основании статьи 22 Закона 
1971 г. и п. «а» статьи 7 положения 1973 г. они ре-
гламентировали основные требования к условиям 
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труда водителей автобусов, грузовых, легковых и 
специальных автомобилей, являлись обязательны-
ми при проектировании, изготовлении, эксплуата-
ции и ремонте автомобилей и распространялись на 
автотранспортные и авторемонтные предприятия 
и организации министерств и ведомств, имеющих 
автомобильный транспорт, а также предприятия 
автомобильной промышленности.

Санитарные правила «про устройство, содер-
жание и организацию работы лагерей труда и от-
дыха» от 24 марта 1987 г. [20] были разработаны 
на основании статьи 22 Закона 1971 г. и п. «а» ста-
тьи 7 положения 1973 г.

«основные санитарные правила работы с ра-
диоактивными веществами и другими источни-
ками ионизирующих излучений оСп-72/87» от 
26 августа 1987 г. [21]. они уточняли статью 36 
Закона 1971 г. и п. «и» статьи 7 положения 1973 
г., внося лишь необходимые коррективы, а также  
были переработаны в соответствии с новым из-
данием «Норм радиационной безопасности НРБ-
76/87» [22]. Эти правила были направлены на осу-
ществление радиационного контроля во внешней 
среде и ликвидации последствий аварии, которые 
могут отразиться на здоровье населения. С их 
изданием были отменены «Санитарные правила 
работы с радиоактивными веществами и источ-
никами ионизирующих излучений» от 18 января 
1980 г. № 2120-80. Анализируя правовую базу са-
нитарного законодательства в области радиацион-
ной гигиены, А. м. Гринзовский сформулировал 
ответственность должностных лиц и населения 
украины за невыполнение этих правил [23].

«Санитарные правила при работе с ртутью, ее 
соединениями и приборами с ртутным заполнени-
ем» от 4 апреля 1988 г. [24]. они подготавлива-
лись с учетом статьи 36 Закона 1971 г. и п. «и» 
статьи 7 положения 1973 г., а также стадартов: 
«Вредные вещества. Классификация и общие тре-
бования безопасности» (ГоСт 12.1.007-76), «Ра-
боты с ртутью. требования безопасности» (ГоСт 
12.3.031-83). Эти правила распространяли свое 
действие на работы по получению ртути из руд-
ного сырья, производству неорганических и ор-
ганических соединений ртути, а также на работы 
по применению ртути, ее соединений, приборов с 
ртутным заполнением во всех отраслях народного 
хозяйства, в том числе в лабораторной практике.

«Санитарные правила и нормы охраны поверх-
ностных вод от загрязнения» от 4 июля 1988 г., 
введеные в действие с 1 января 1989 г. [25], с до-
полнениями от 28 декабря 1990 г. № 5311-90, от 
11 июля 1991 г. № 5793-91 и от 21 ноября 1991 
г. № 6025-91 г. Их цель заключалась в охране 

здоровья населения СССР, предупреждении и 
устранении существующего загрязнения водных 
объектов, которое могло привести к развитию ин-
токсикации у населения при использовании воды 
для хозяйственно-питьевых целей, возникнове-
нию случаев инфекционных и паразитарных за-
болеваний, распространяющихся водным путем. 
С принятием этих правил утратили силу пункты 
и разделы «правил охраны поверхностных вод 
от загрязнения» от 16 мая 1974 г. № 1166-74, ре-
гламентировавшие гигиенические требования к 
охране водоемов и водотоков, используемых для 
хозяйственно-питьевых и культурно-бытовых 
нужд населения.

«Санитарные правила и нормы охраны при-
брежных вод морей от загрязнения в местах во-
допользования населения» от 6 июля 1988 г. 
[26], которые базировались на статье 32 Закона 
1971 г. и п. «ж» статьи 7 положения 1973 г. они 
были направлены на  предупреждение и устра-
нение загрязнения морской воды, которое могло 
привести к развитию интоксикаций и снижению 
оздоравливающего эффекта морского водопользо-
вания населения, возникновению инфекционных 
паразитарных заболеваний при использовании 
загрязненной морской воды для рекреационно-
го, лечебно-оздоровительного и хозяйственно-
питьевого морского водопользования.

«Санитарные правила для холодильников» от 
29 сентября 1988 г. [27] строились на статье 33 За-
кона 1971 г. они распространялись на все холо-
дильники, распределительные, производственные 
цехи, хладокомбинаты, независимо от их ведом-
ственной принадлежности и на вновь строящиеся 
и реконструируемые предприятия.

«Санитарно-гигиенические нормы регламен-
тирующие уровни содержания витаминов в вита-
минизированных пищевых продуктах» от 1 ноя-
бря 1988 г. [28], которые включали в себя 81 но-
вый норматив для продуктов питания массового 
потребления профилактического назначения. Эти 
правила разработаны и утверждены на основании 
статьи 34 Закона 1971 г. и п. «б» статьи 7 положе-
ния 1973 г. Главная их особенность заключалась 
в регулировании уровня содержания витаминов в 
пищевых продуктах и, обеспечения поступления, 
с витаминизированными продуктами, средней су-
точной потребности человека в соответствующих 
витаминах.

«Санитарные правила устройства и эксплуата-
ции систем централизованного горячего водоснаб-
жения» от 15 ноября 1988 г. [29], основанные на 
статье 32 Закона 1971 г. и п. «ж» статьи 7 положе-
ния 1973 г. они распространялись на предприятия 
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и организации, осуществляющие проектирование, 
строительство, реконструкцию и эксплуатацию 
систем централизованного горячего водоснабже-
ния, а также на органы и учреждения санитарно-
эпидемиологической службы, осуществляющие 
государственный санитарный надзор.

«Санитарные правила для производств синте-
тических полимерных материалов и предприятий 
по их переработке» от 12 декабря 1988 г. [30], раз-
работанные на базе статьи 25 Закона 1971 г. и п. 
«д» статьи 7 положения 1973 г. они регулировали 
концентрацию допустимых химических веществ 
выбрасываемых в атмосферный воздух, воду, а 
также влияние их на здоровье населения. Эти 
правила отменяли «Санитарные правила к проек-
тированию и эксплуатации производств по пере-
работке фторопластов» от 29 ноября 1978 г. № 
1950-78 и «Санитарные правила для производств 
полимеров и сополимеров стирола» от 22 февраля 
1979 г. № 1967-79.

«Санитарные нормы допустимых уровней ин-
фразвука и низкочастотного шума на территории 
жилой застройки» от 24 января 1989 г. [31], при-
нятые в развитие статьи 24 Закона 1971 г. и п. «и» 
статьи 7 положения 1973 г. целью их создания 
было обеспечение безопасности и безвредности 
окружающей среды обитания и создание благо-
приятных условий для жизнедеятельности насе-
ления.

«Санитарные правила для производств мате-
риалов на основе углерода (угольных, графити-
рованных, волокнистых, композиционных)» от 25 
января 1989 г. [32], основанные на статье 25 За-
кона 1971 г. и п. «д» статьи 7 положения 1973  г. 
Этими правилами был сформулирован круг меро-
приятий направленных на создание благоприят-
ного микроклимата для работников.

«Санитарные правила для швейного произ-
водства», утверждены Главным государственным 
санитарным врачом СССР 21 июня 1990 г. [33], с 
учетом статьи 25 Закона 1971 г. и п. «д» статьи 7 
положения 1973 г. они распространяли свое дей-
ствие на все предприятия цехов и участков швей-
ного производства и являлись обязательными при 
их проектировании, строительстве, реконструк-
ции и эксплуатации.

«Санитарные правила устройства, оборудова-
ния и эксплуатации больниц, родильных домов и 
других лечебных стационаров» от 29 июня 1990 г. 
[34] были впервые разработаны и введены в дей-
ствие для сохранения здоровья и улучшения де-
мографической обстановки в стране.

«Санитарные правила при производстве син-
тетических моющих средств» от 28 ноября 1990 

г. [35], введенные в действие с 1 января 1991 г. 
они взяли за основу статью 25 Закона 1971 г. и п. 
«д» статьи 7 положения 1973 г. Эти правила при-
менялись при проектировании, строительстве, 
реконструкции и эксплуатации предприятий по 
производству порошкообразных синтетических 
моющих средств.

Санитарно-гигиенические правила и нормы 
«об устройстве, содержании и организации ре-
жима детских оздоровительных лагерей» от 30 
ноября 1990 г. [36], введенные в действие с 1 
марта 1991 г. Эти правила и нормы были разра-
ботаны на основе статьи 22 Закона 1971 г. и п. 
«а» статьи 7 положения 1973 г. они вводились 
на всей территории СССР взамен «Санитарных 
правил устройства, содержания и организации 
режима пионерских лагерей» от 13 июня 1984 г. 
№ 3042-84.

«Санитарные правила для предприятий обще-
ственного питания, включая кондитерские цехи 
и предприятия, вырабатывающие мягкое моро-
женое» от 19 марта 1991 г. [37], утвержденные в 
развитие статьи 22 Закона и п. «а» статьи 7 по-
ложения 1973 г. они распространялись на уже 
действующие, строящиеся и реконструируемые 
предприятия общественного питания независимо 
от форм собственности и ведомственной принад-
лежности и определяли санитарные требования 
к территории, помещениям и их оснащению, 
транспортированию, приему и хранению пище-
вых продуктов, обработке сырья, производству и 
реализации продукции, а также к условиям труда 
и личной гигиене персонала предприятия.

«Санитарные правила для винодельческих 
предприятий» от 7 июня 1991 г. [38], принятые на 
основании статьи 29 Закона 1971 г. и п. «а» ста-
тьи 7 положения 1973 г. они распространялись на 
проектируемые, строящиеся и действующие вин-
ные предприятия, а также на производство, хране-
ние и транспортировку полученного продукта.

Все эти правила и нормы не должны были 
противоречить санитарному законодательству. 
В. В. Анашкин считал, что значительную часть 
санитарного законодательства составляли имен-
но «санитарные нормы и правила, которыми яв-
ляются нормативно-правовые акты центральной 
власти в области охраны здоровья» [39, с. 4]. Ис-
следователь видел в невыполнении таких норм 
и правил перечень негативных последствий, а 
именно опасность «повлиять на окружающую 
среду и создать угрозу жизни и здоровью челове-
ка и даже будущих поколений, а также возникно-
вения и распространения инфекционных заболе-
ваний среди населения» [39, с. 4].
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В тоже время, по мнению м. И. Ерофеева, 
санитарные правила, которые содержались в за-
конах либо иных нормативно-правовых актах 
(положениях, инструкциях, правилах, приказах и 
т.д.), устанавливали «порядок и условия: проек-
тирования, освещения, содержание предприятий, 
выбросов в атмосферный воздух, наблюдение 
на качеством пищевых продуктов, воды, рабо-
та с химическими, радиационными веществами 
и т.д.» [40, с. 423]. Автор статьи не согласен с 
мнением м. И. Ерофеева и считает недостаточ-
но обоснованным отнесение санитарных правил 
к технико-юридическим нормам. Ведь санитар-
ные правила являются скорее подзаконными 
нормативно-правовым актам, поскольку прини-
маются центральным органом исполнительной 
власти в области охраны здоровья и устанавли-
вают медицинские требования по безопасности 
жизни, здоровья и труда населения.

выводы. таким образом, в украине в пе-
риод перестройки (1985–1991 гг.) проводилась 
модернизация Закона 1969 г., который являлся 
базовым нормативным актом, регулировавшим 
санитарное дело в СССР. Наряду с Законом 1969 
г., постановлением 1973 г. было утверждено по-
ложение «о государственном санитарном над-
зоре». оно было принято в развитие Закон 1969 
г. и регламентировало деятельность санитарной 
службы. Это положение усиливало требования 
по проведению предупредительного и  текущего 
санитарно-эпидемиологического надзора, а так-
же закрепляло исчерпывающий перечень органов 
и учреждений санитарно-эпидемиологической 
службы и их полномочия в области санитарного 
надзора. Кроме того, на основании Конституции 
уССР 1978 г. и Закона 1971 г., Верховным Сове-
том уССР было принято постановление «о даль-
нейшем улучшении медицинского обслуживания 
населения республики» от 27 июня 1979 г. [41], 
в котором говорилось, в том числе об усиленном 
санитарном контроле, а также о профилактике 
профессиональных и инфекционных болезней 
среди населения. В свою очередь, различными 
санитарными правилами и нормами были дета-
лизированы положения Закона 1971 г. и поста-
новления 1973 г., чем обеспечивалось санитарно-
эпидемическое благополучие и радиационная 
безопасность населения. Автор отмечает улуч-
шение норм всесоюзного законодательства, по-
вышение их эффективности и адаптированности 
к своему времени, обеспечение ими сохранения 
здоровья населения и его защиту от инфекцион-
ных и профессиональных заболеваний.
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Постановка проблеми. особливе місце в 
розвиненій ринковій економіці займає ін-

ститут управління державним боргом. Боргова 
безпека держави є одним з ключових елементів 
фінансової безпеки держави. Значна роль держав-
ного боргу в економіці держави обумовлюється 
його багатостороннім впливом на всі сфери жит-
тя. Держава за допомогою підтримання належного 
рівня власної боргової безпеки регулює соціально-
економічні процеси у суспільстві. 

протягом першої половини 2015 року валовий 
зовнішній борг україни збільшився на 0,7 млрд. до-
ларів США, станом на 1 липня 2015 року становив 
127,0 млрд. доларів США. обсяг боргу зріс з 95,1% 
на початок року до 122,8% від ВВп. фінансовий 
та корпоративний сектори економіки скоротили об-
сяги зобов’язань перед нерезидентами на 6,7 млрд. 
доларів США, натомість борг державного сектору 
зріс на 7,4 млрд. доларів США [1]. об’єм зовнішніх 
інвестицій до україни є також мінімальним. таким 
чином, зовнішній борг держави має чітку тенден-
цію до зростання, особливо за останній рік. Саме 
тому, особливого значення набуває проблема ефек-
тивного управління інститутом управління дер-
жавним боргом для підвищення рівня вітчизняної 
фінансової безпеки.

проаналізувавши вищенаведені дані ми може-
мо сказати, що у процесі управління державним 
боргом у період глобальних перетворень виникає 

досить багато перешкод, які призводять до знижен-
ня стану вітчизняної фінансової безпеки україни. 
Відмітимо, що складності у процесі проведення до-
сліджень у даній сфері посилюються також ідеоло-
гічними та політичними аспектами вищезгаданого 
явища, які часто заважають осмисленню практики 
правового регулювання боргової безпеки держави.

мета наукового дослідження полягає у аналізі 
сучасних тенденцій розвитку боргової безпеки дер-
жави та обґрунтування концептуальних засад щодо 
вдосконалення механізму управління державним 
боргом в контексті подолання вітчизняної еконо-
мічної кризи.

Виходячи з вищевикладеного, у дослідженні 
вирішуються наступні завдання: обґрунтувати 
сутності державного боргу як складової фінансо-
вої безпеки держави; з’ясувати вплив зовнішньої 
заборгованості на фінансову безпеку держави; оці-
нити розмір державної заборгованості україни та 
стану її фінансової безпеки; розробити пропозиції 
стосовно вдосконалення управління та обслугову-
вання державного боргу в україні.

Дослідженість проблем. проблеми регулю-
вання боргової безпеки держави досліджувались 
і раніше. Серед наукових праць, присвячених пра-
вовому регулювання окреслених проблем, можна 
виділити роботи таких видатних вітчизняних вче-
них, як: Л. К. Воронова, І. о. Іващук, І. Б. Заверуха, 
А. А. Нечай, о. ф. Скакун та інші. однак питання 

ПРАвОвЕ  РЕгУЛЮвАННЯ  бОРгОвОЇ  бЕзПЕКИ  ЯК  СКЛАДОвОЇ 
ЧАСТИНИ  ФІНАНСОвОЇ  бЕзПЕКИ  ДЕРЖАвИ
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SUMMARY
This article analyzes the current trends in the development of debt security of the state and substantiates the conceptual 

basis of the controlling mechanism of public debt in the context of overcoming of the national crisis. It also observes 
relationship of Ukraine with major creditors, which include: International Monetary Fund, United States of America, 
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***
у статті аналізуються сучасні тенденції розвитку боргової безпеки держави  та обґрунтовуються концептуальні 

засади стосовно вдосконалення механізму управління державним боргом, у контексті подолання вітчизняної 
економічної кризи. Розглядаються взаємовідносини україни з найбільшими кредиторами, до яких відносяться: 
міжнародний Валютний фонд, Сполучені Штати Америки, європейський Союз, федеративна Республіка 
Німеччина та Світовий Банк. На підставі аналізу окремих норм Бюджетного кодексу україни, Закону україни «про 
основи національної безпеки україни» та інших нормативно-правових актів у досліджуваній сфері зʼясовано роль 
та значення правового регулювання боргової безпеки як складової частини фінансової безпеки україни.

Ключові слова: фінансова безпека, боргова безпека, загроза фінансовій безпеці держави.
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правового регулювання забезпечення боргової без-
пеки держави досліджувались ними переважно 
фрагментарно, але як частина фінансової безпеки 
держави не розглядалися. Не докінця вирішеними 
залишаються питання глибинного аналізу пробле-
ми заборгованості україни та надання практичних 
рекомендацій щодо її зменшення. тобто, існує не-
обхідність у комплексному вирішенні проблем для 
підвищення рівня фінансової безпеки нашої дер-
жави.

Основний матеріал. у різні часи ставлення на-
уковців до боргів держави було та залишається не-
однозначним. переважно державні діячі минулих 
епох розглядали борг, як негативне явище, з яким 
потрібно боротися усіма можливими методами. 
А. Сміт наголошував у своїх працях, що зростан-
ня державного боргу може спричинити банкрут-
ство держави як позичальника, тому його потрібно 
уникати за всяку ціну [2]. Досить категорично про 
державні запозичення писав т. Р. мальтус [3]. Він 
зазначав, що великий державний борг – це ракова 
пухлина, яка роздирає життя народу і його добро-
бут. Схожої думки дотримувався Ж. Б. Сей, який 
порівнював державний борг із новою зброєю, 
страшнішою за порох, зброєю, якою держава пови-
нна користуватися лише у крайньому разі та у зна-
чно обмежених масштабах [4].

Але станом на 2015 рік найбільшими боржника-
ми у світі є найрозвиненіші держави світу (напри-
клад, Сполучені Штати Америки, Японія, держави-
члени європейського Союзу) [5]. Водночас досвід 
господарювання розвинених держав світу підтвер-
джує тезис, що державний борг – це досить складне 
явище, що зумовлене низкою факторів та має влас-
ну специфіку. Дійсно, навіть масштабні державні 
запозичення не завжди призводять до дефолту дер-
жави, а сама по собі наявність державного боргу 
не дає уявлення щодо реального стану державних 
фінансів. 

проте, обсяги боргів переважної більшості дер-
жав світу постійно збільшуються, причиною цього 
явища є дефіцит бюджетів, витрати на підтримку 
національної валюти, фінансування соціальних та 
інфраструктурних програм, які не сумісні з дохода-
ми державних бюджетів держав, що їх реалізують.

Державний борг держави можна визначити як 
суму заборгованості держави перед своїми кре-
диторами. Бюджетний кодекс україни [6] визна-
чає, що державний борг – загальна сума боргових 
зобов'язань держави з повернення отриманих та не-
погашених кредитів (позик) станом на звітну дату, 
що виникають внаслідок державного запозичення. 
Відповідно до Бюджетного кодексу україни міс-
цевий борг – загальна сума боргових зобов'язань 

Автономної Республіки Крим чи територіальної 
громади міста з повернення отриманих та непога-
шених кредитів (позик) станом на звітну дату, що 
виникають внаслідок місцевого запозичення.

Виходячи з положень Закону україни «про 
основи національної безпеки україни» [7] серед 
загроз національним інтересам і національній без-
пеці україни визначено велику боргову залежність 
держави, критичні обсяги державного, зовнішньо-
го та внутрішнього боргів.

Відповідно до методики, затвердженої мініс-
терством економіки україни, фінансова безпека 
містить такі складові: бюджетна безпека, валютна 
безпека, грошово-кредитна безпека, боргова безпе-
ка, інвестиційна безпека, безпека страхового рин-
ку, безпека фондового ринку [8]. Боргова безпека 
визначається як такий рівень внутрішньої та зо-
внішньої заборгованості з урахуванням вартості її 
обслуговування й ефективності використання вну-
трішніх і зовнішніх запозичень та оптимального 
співвідношення між ними, достатній для вирішен-
ня нагальних соціально-економічних потреб, що не 
загрожує втратою суверенітету і руйнуванням ві-
тчизняної фінансової системи. у даному документі 
боргова безпека є складовою частиною фінансової 
безпеки держави, яка визначена як стан фінансо-
вої системи країни, за якого створюються необ-
хідні фінансові умови для стабільного соціально-
економічного розвитку країни, забезпечується її 
стійкість до фінансових шоків та дисбалансів, 
створюються умови для збереження цілісності та 
єдності фінансової системи країни.

Вищезгадані нормативно-правові акти свідчать 
про те, що вже досить давно у нашій державі має 
місце проблема формування і зростання розміру 
державного боргу. при цьому в умовах побудови 
незалежної держави для забезпечення, переду-
сім, її фінансової безпеки, існує нагальна потреба 
пошуку шляхів і реалізації методів ефективного 
управління державним боргом держави. А тема 
фінансової безпеки у контексті державного боргу 
є надзвичайно актуальною, оскільки велика бор-
гова залежність держави, критичні обсяги держав-
них зовнішнього і внутрішнього боргів є одними з 
основних загроз економічним, а отже і національ-
ним інтересам україни. 

Виникнення боргу в державі може бути 
пов’язане з різного роду факторами [9]. умовно їх 
можна поділити на обʼєктивні та субʼєктивні. 

До об’єктивних факторів можна віднести: 
– непередбачені фінансові кризові явища у дер-

жаві;
– погіршення зменшення ринків збуту вітчизня-

ної промисловості; 
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– фінансування національних програм розвитку 
держави; 

– природні катаклізми; 
– масштабне впровадження нових виробничих 

технологій у найбільш розвинених державах світу. 
До суб’єктивних факторів можна віднести: 
– невиважену грошову політику Національного 

банку україни; 
– виконання передвиборчих соціальних про-

грам, що не були раніше підкріплені відповідним 
бюджетним фінансуванням; 

– незбалансований належним чином Закон укра-
їни про державний бюджет на відповідний рік; 

– нецільове або неефективне використання бю-
джетних коштів;

– несвоєчасне фінансування та виконання важ-
ливих інфраструктурних, будівельних проектів; 

– корупційний фактор. 
Дійсно, з початку свого існування україна ха-

рактеризувалася як політичною, так і економічною 
нестабільна держава. у період 90-х років мину-
лого століття в україні були присутні такі явища 
гіперінфляція та високий рівень безробіття. Саме 
у цей період руйнувалися старі економічні зв’язки 
та надто повільно створювалися нові. Саме тому з 
перших років свого існування наша молода держа-
ва досить багато запозичувала у інших держав та 
міжнародних інституцій.

у такій складній ситуації зовнішній державний 
борг практично завжди був більшим від внутріш-
нього. Зовнішній борг – це заборгованість кре-
диторам за межами держави, яка складається із 
зобов’язань перед нерезидентами, які виникають 
внаслідок міжнародних позик або продажу фінан-
сових активів за кордон.

Але внутрішній борг має певні переваги над зо-
внішнім. Вищезгадане твердження обумовлюєть-
ся насамперед тим, що повернення внутрішнього 
боргу та виплати відсотків за ним не зменшують 
потенціалу розвитку держави, тоді як зовнішній 
борг має у своїй основі зменшення присутності ка-
піталу в державі. Внутрішні боргові зобовʼязання 
забезпечуються переважно за рахунок внутрішніх 
джерел. у той же час, можливість погашення зо-
внішніх боргових зобовʼязань залежить від валют-
них надходжень, отже можливості у погашенні 
зовнішнього боргу визначаються експортним по-
тенціалом держави. За останні роки обсяг зовніш-
ніх запозичень значно зріс. Але і рівень ризику, що 
повʼязаний із наданням кредитів україні, є дуже 
високий. Дійсно, україна, орієнтуючись на інтегра-
цію до європейського Союзу, користується певною 
підтримкою як міжнародних фінансових організа-
цій, так і найрозвиненіших держав світу. однак, 

можливості в залученні відносно дешевих креди-
тів, поки-що, не збільшують масштаби інвестицій 
до україни.

Розглянемо більш детально найбільших креди-
торів україни у цьому році. До них можна віднести: 
міжнародний Валютний фонд, Сполучені Штати 
Америки, європейський Союз, федеративну Рес-
публіку Німеччину та Світовий Банк.

Стосовно діяльності міжнародного Валютно-
го фонду, то у березні цього року рада директорів 
мВф затвердила нову трирічну кредитну програму 
на отримання 17,5 млрд. доларів США за тодішнім 
курсом замість раніше чинної програми Stand-by 
на 17 млрд доларів США. Гроші повинні надходити 
порціями (траншами), рішення по виплаті чергово-
го траншу приймається за результатами перевірки 
того, як україна виконує свої зобов'язання з рефор-
мування економіки і країни в цілому, прописані в 
спеціальному меморандумі. Станом на кінець лис-
топада вже отримано два транші на суму 6,7 млрд. 
доларів США [10]. До кінця року ще може надійти 
третій на суму 1,7 млрд. доларів США, але рішен-
ня про нього поки не прийнято. Головною причи-
ною відтермінування вищезгаданого траншу є від-
сутність проекту Державного бюджету україни на 
2016 рік та змін до чинного податкового кодексу 
україни. попередні транші в основному викорис-
товувалися на поповнення резервів НБу, у майбут-
ньому частина з них може бути використана для 
забезпечення виконання інших зовнішніх боргових 
зобов’язань.

Сполученими Штатами Америки протягом 2015 
року було виділено кредитні гарантії україни на за-
гальну суму 2 млрд. доларів США. пізніше під них 
Кабінетом міністрів україни було випущено євро-
облігації. До кінця цього року можуть бути отрима-
ні гарантії ще на 1 млрд. доларів США [11], але для 
цього має бути отриманий транш мВф, а україна 
повинна продемонструвати прогрес у боротьбі з 
корупційними явищами.

Значні кошти для україни були виділені єв-
ропейським Союзом, який влітку виділив кредит 
у розмірі 600 млн. євро. це був перший транш в 
рамках нової програми макрофінансової допомоги, 
загальний бюджет якої становить понад 1,8 млрд. 
євро [12]. Наступні транші україна отримає після 
виконання низки умов у сфері державних фінансів, 
енергетики, державного управління та поліпшення 
бізнес-клімату. цією програмою єС прагне допо-
могти україні подолати брак грошей у бюджеті, 
підтримати економічну стабілізацію країни і важ-
ливі реформи. Зокрема, кошти повинні були бути 
використаними на сферу управління державними 
фінансами, енергетичний сектор, систему соці-
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альної безпеки, поліпшення бізнес-середовища та 
фінансовий сектор. Гроші можуть бути спрямовані 
і на обслуговування старих боргів. Ставка запози-
чення складає всього 0,25%, що дозволяє заміню-
вати існуючу боргове навантаження, обслуговуван-
ня якої коштує в середньому близько 8%, набагато 
більш дешевими позиками. окрім цього плануєть-
ся виділення україні позик на суму, більшу ніж 3 
млрд. євро для розвитку державного будівництва, 
переоснащення атомної промисловості, а також для 
підтримки функціонування вітчизняних малих і се-
редніх підприємств. Відзначимо, що надаючи такі 
досить великі об’єми коштів, європейський Союз 
підкреслює, що загальний обсяг коштів є найбіль-
шим фінансовим пакетом, який європа надавала 
державі поза євросоюзом за такий короткий про-
міжок часу.

Кредитує нашу державу і федеративні Респу-
бліка Німеччина, яка надає індивідуальних креди-
тів загальним обсягом до 500 млн. євро. позики 
будуть використовуватися для фінансування про-
ектів на територіях Донецької, Луганської, Дніпро-
петровської, Запорізької та Харківської областей, 
а також інших регіонів україни, де багато офіцій-
но зареєстрованих вимушено переміщених осіб. 
окрім вищезгаданого – восени було надано кредит 
на суму 200 млн. євро для закупівлі газу на зиму. 
також заплановано, що у 2015 р. Німеччина виді-
лить україні 136 млн. євро в рамках двосторонньо-
го технічного та фінансового співробітництва [13]. 

Іншим великим кредитором україни у поточно-
му році виступив Світовий Банк, рада директорів 
якого схвалила виділення україні другої багато-
секторної позики в обсязі 500 млн. дол. США, але 
надання цих коштів було привʼязане до виконання 
умов програми мВф [14]. Вищезгадана операція 
є частиною масштабного кредитування україни з 
боку Групи Світового банку, оголошеного в лютому 
цього року. у цілому програма передбачає виділен-
ня україні коштів у розмірі до 2 млрд. дол. США 
протягом 2015 р. позики, що надаються Світовим 
Банком визначаються як пряма бюджетна підтрим-
ка, що надається безпосередньо уряду для сприян-
ня реалізації його програми реформ. фінансування 
за новою позикою підтримує реалізацію декількох 
пріоритетних структурних та макроекономічних 
реформ, покликаних поліпшити управління в дер-
жавному секторі, середовище для ведення бізнесу, 
ситуацію у сфері енергетики та надання соціальної 
допомоги. у цьому році кошти, що виділені Світо-
вим Банком будуть витрачатися на розвиток місь-
кої інфраструктури багатьох великих міст україни, 
для підвищення енергоефективності в секторі цен-
тралізованого теплопостачання україни, для по-

ліпшенню якості медобслуговування, а також для 
проведення капітального ремонту кількох автома-
гістралей міжнародного значення.

Інші міжнародні організації та держави світу 
також кредитували україну, але у значно менших 
обсягах.

Вищезгадані дані свідчать про те, що наша 
держава протягом 2015 року вже здійснила до-
сить масштабні запозичення і має намір значно 
збільшити їх розмір. у світовому співтоваристві 
визначається, що безпечним для держави є рівень 
державного боргу, який не перевищує 35% від ва-
лового внутрішнього продукту держави [15]. Від-
повідно норм Бюджетного кодексу україни, вели-
чина основної суми боргу не має перевищувати 60 
% фактичного річного ВВп [6].

Безпечним рівнем боргу визначається такий рі-
вень, при якому держава може своєчасно та в по-
вному обсязі виконувати свої боргові зобовʼязання 
без проведення реструктуризації цих зобовʼязань 
(що нещодавно було зроблено) чи оголошення де-
фолту, а також здійснювати державні запозичення 
за прийнятними відсотковими ставками. Станом на 
кінець 2015 року кредитори вже списали україні 3 
млрд. доларів США боргу та зобовʼязались провес-
ти реструктуризацію боргів на загальну суму ще 
8,5 млрд. доларів США. окрім цього, у найближчі 
чотири роки україна не буде виплачувати тіло кре-
диту. Але незаважаючи на такі досягнення Кабіне-
ту міністрів україни, за його прогнозами держав-
ний та гарантований державою борг на кінець 2015 
року може становити 91,1% до ВВп [16].

такиим чином, ми можемо констатувати, що для 
україни характерна відсутність єдиної ефективної 
методології обліку зобовʼязань держави. пріори-
тетами фінансової політики держави повинні ви-
ступати здійснення зваженої боргової політики та 
утримування стабільного співвідношення держав-
ного боргу і ВВп. основними чинниками, що ак-
тивізували зростання державного боргу в україні 
у 2015 році, є: 

- незбалансованість державних фінансів; 
- відсутність стабільності гривні; 
- відсутність ефективної енергозберігаючої по-

літики; - надмірна імпортозалежність економіки;
 - зниження інвестиційної активності; 
- нестабільність роботи банківського сектору;
 - значний відтік капіталу за межі україни. 
тому, органи державної влади терміново пови-

нні вжити заходів щодо недопущення безконтр-
ольного зростання державного боргу. Зовнішні 
фінансові джерела запозичень потрібно розглядати 
з точки зору їх обсягу й з позицій ефективності ви-
користання. В нашій державі також існують про-
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блеми у сфері ефективності управління державним 
боргом. у вищезгаданому секторі також досить ба-
гато проблем, а саме: 

- витрачання запозичених ресурсів на поточні 
потреби, а не розвитком перспективних напрямків 
економіки держави; 

- зменшення золотовалютного резерву держа-
ви. 

На наш погляд, потрібно уповільнити темпи 
зростання зовнішнього боргу та проводити вива-
жену фінансову політику у частині формування 
бюджетних видатків і надходжень, намагаючись 
зменшити вплив політичної складової на цей про-
цесс. Адже із збільшенням зовнішніх зобовʼязань 
держави зменшуються її можливості до самостій-
ного планування власного розвитку.

Відзначимо, що існують також питання, які не 
можуть бути вирішені за рахунок існуючого меха-
нізму управління боргом, але значно знижують фі-
нансову безпеку держави. у першу чергу необхід-
но створити стабільну політичну ситуацію в дер-
жаві. На даний процес значно впливають зовнішні 
фактори, які можуть, що і спостерігалося останні 
роки. 

висновки. В умовах формування та функціо-
нування ринкової економіки важливим елементом 
фінансової безпеки держави є боргова безпека 
держави. Значна роль державного боргу в економі-
ці держави обумовлюється його багатостороннім 
впливом на всі сфери життя, необхідністю розра-
хунку його граничного рівня для країни з ураху-
ванням забезпечення поступового економічного 
зростання.

Вплив державного боргу на стан фінансової без-
пеки держави вимагає підвищеної уваги тому, що 
сучасний етап формування боргових зобов’язань 
характеризується низкою специфічних особли-
востей. Ефективне управління боргом на всіх його 
етапах дозволить уникнути кризових боргових 
ситуацій та перевантаження видаткової частини 
державного бюджету у сегменті витрат на обслу-
говування державного боргу, а також сприятиме 
забезпеченню стабілізації соціально-економічної 
ситуації та розвитку економіки україни. Забезпе-
чення вітчизняної боргової безпеки є одним з пріо-
ритетних завдань для підвищення рівня фінансової 
безпеки україни.
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Постановка проблеми. Судово-правова ре-
форма, яка триває в україні, передбачає 

суттєві зміни не лише у частині судоустрою, 
статусу суддів, прокуратури, правоохоронних 
органів, але й розвиток положень законодавства 
про адвокатуру та адвокатську діяльність. право-
вий статус адвоката є показником його правових 
можливостей, відношення держави до адвокатури 
та сфери захисту прав та основних свобод людини 
й громадянина. 

у юридичній літературі увага звертається саме 
на права та обов’язки адвоката щодо здійснення 
захисту, представництва та надання правової до-
помоги клієнтам. проте зміст правового статусу 
адвоката як члена Національної асоціації адвокатів 
україни (далі по тексту - НААу) дозволяє 
оцінити стан незалежності адвокатури, міцність 
інституту адвокатури, його здатність здійснювати 
функції, які передбачені Конституцією україни 
та законодавством про адвокатуру та адвокатську 
діяльність. у зв’язку з цим, обсяг правових мож-
ливостей адвокатів у сфері адвокатського само-
врядування представляє безумовний інтерес для 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
цілий ряд джерел у вітчизняній юридичній 
літературі присвячено правовому статусу ад-
воката. так, у працях  т.В.Варфоломієвої,  
С.В.Гончаренка,  о.Д.Святоцького, Л.В.тацій, 
Д.п. фіолевського, С.Я.фурси, п.В.Хотинця, 
о.Г.Янковської висвітлювалися різні аспекти 
реалізації прав та обов’язків адвоката-захисника 
та адвоката-представника.  

Зарубіжні дослідники адвокатури о.Д.Бойков, 
А.п.Галоганов, Л.Ю.Грудцина, Н.В.Лазарева-
пацька, А.Г.Кучерена, Г.Б.мірзоєв, Г.м.Резник, 
І.С.Яртих зверталися до поняття правового ста-
тусу адвоката, розкриваючи проблемні питання 
організації та діяльності адвокатури. 

Вагомий внесок у дослідження правового 
становища  адвоката в україні належить адво-
катам - п.А.Бойко, Й.Л.Бронзу, І.Ю. Гловацько-
му, І.В. Голованю, о.Л.Жуковській, В.В. Забо-
ровському, о.п. Задніпровському, Я.п.Зейкану, 
Л.п.Ізовітовій, К.п.Коваль, І.В.Рафальській та ін. 

проте питання змісту та реалізації прав ад-
воката в органах адвокатського самоврядуван-
ня комплексно не розглядалися, що обумовлює 

ПРАвА  АДвОКАТІв  ЯК  ЧЛЕНІв  ЄДИНОЇ  ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОРгАНІзАЦІЇ

Нана бАКАЯНОвА,
завідувач кафедри організації судових та правоохоронних органів, к.ю.н, доцент,  Національний 

університет «одеська юридична академія»,  адвокат, секретар дисциплінарної палати
 кваліфікаційно-дисциплінарної комісії одеської області 

SUMMARY
 In this article theoretical and practical matters of realization of corporative rights of attorneys of  Ukraine are investigating. 

It consists the analysis of major aspects of the reform of the Bar of Ukraine, including the unification of attorneys in Ukraine 
and the monopoly of attorneys in courts and other state bodies. The reform means to enhance the role and prestige of the Bar 
in society, protect rights and legitimate interests of the members of Ukrainian National Bar Association.   

Ukrainian National Bar Association comprises all of the attorneys of Ukraine. The author concludes that unification 
is the base for realization of functions of attorneys and for independence of the Bar of Ukraine. It is necessary to extend 
the corporative rights of attorneys in the system of attorney self-government. The article contains generalizations and 
conclusions significant for the corporative rights of attorneys in Ukraine. 

Keywords: Bar, Attorney self-government, rights of attorneys, Bar Association 

* * *
В статті досліджуються теоретичні та практичні питання реалізації корпоративних прав адвокатів в україні. 

Стаття містить аналіз основних аспектів реформування адвокатури в україні, включаючи об’єднання адвокатів 
в україні та монополію адвокатури з надання правової допомоги в судах та інших державних органах. Рефор-
ма передбачає посилення ролі та престижу адвокатури у суспільстві, захист прав та законних інтересів членів 
Національної асоціації адвокатів україни.

 Національна асоціація адвокатів україни об’єднує всіх адвокатів україни. Автор приходить до висновку, що 
об’єднання адвокатів є основою для реалізації функцій адвокатів та незалежності адвокатури в україні. Необхідно 
розширити корпоративні права адвокатів у системі адвокатського самоврядування. Стаття містить узагальнення та 
висновки щодо корпоративних прав адвокатів в україні.

Ключові слова: адвокатура, адвокатське самоврядування, права адвокатів, асоціація адвокатів
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необхідність привернути увагу до цієї важливої 
наукової проблеми. 

метою статті є дослідження змісту корпо-
ративних прав та обов’язків адвокатів в україні, 
законодавчої та нормативної регламентації пра-
вового статусу адвоката в органах адвокатсь-
кого самоврядування, наукове обґрунтування 
прав адвокатів на участь в адвокатському 
самоврядуванні.

виклад основного матеріалу. Конституційна 
реформа в україні охоплює питання діяльності 
адвокатури та забезпечення права на надан-
ня кваліфікованої правової допомоги. проект 
змін до Конституції україни [1], який запропо-
новано Робочою групою з питань правосуддя та 
суміжних інститутів Конституційної комісії, ство-
реною указом президента україни від 3 березня 
2015 р. №119 [2] , у ч.2 ст.131 покладає функції 
здійснення захисту та представництва в судах 
саме на адвокатуру. такі зміни, які передбачають 
виключне право адвокатів на захист прав клієнтів 
у судах, покликані забезпечити підвищення якості 
надання правової допомоги та якості здійснення 
правосуддя в цілому, не обмежуючи при цьому 
учасників судового процесу у праві на доступ до 
правосуддя.

так звана «монополія адвокатури» зобов'язує 
адвокатів діяти на високому професійному рівні, 
незалежно та у відповідності до етичних вимог 
професії. проте у Стратегії реформування су-
доустрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів на 2015-2020 роки, яку схвалено ука-
зом президента україни від 20 травня 2015 р. 
№276/2015 [3], зазначається невідповідність фор-
мального статусу адвоката фактичним умовам 
здійснення адвокатської діяльності, в тому числі 
недосконалість практичного забезпечення прав 
адвоката і гарантій адвокатської діяльності; недо-
сконала система формування органів адвокатсь-
кого самоврядування та їх взаємодії, гарантій 
незалежності та належного виконання ними 
своїх функцій; недостатній рівень професійної 
підготовки адвокатів та неефективність 
дисциплінарного контролю і етичних стандартів 
в адвокатській діяльності. 

проблеми адвокатської спільноти мають 
вирішуватися одночасно в декількох напрямках, 
одним з яких є удосконалення діяльності органів 
адвокатського самоврядування та належна 
реалізація прав адвокатів як членів адвокатської 
корпорації.

 Статутні положення НААу свідчать про її 
завдання, які полягають у сприянні гармонізації 
українського законодавства із законодавством 

європейського Союзу та його реформуванню з 
використанням досвіду розвинених демократич-
них країн; забезпеченні захисту законних прав 
та інтересів та сприяння зміцненню існуючих 
правових норм щодо захисту прав та забезпечен-
ня гарантій адвокатів; сприянні розвитку право-
вих форм самоорганізації адвокатської спільноти; 
сприянні розвитку надання правової допомо-
ги в україні; сприянні професійному розвит-
ку адвокатів та поширенню етичних стандартів 
професії; сприянні вдосконаленню системи 
підготовки та підвищенню кваліфікації адвокатів; 
забезпеченні незалежності адвокатів, захист від 
втручання у здійснення адвокатської діяльності 
(ст. 2 Статуту НААу) [4].  Реалізація зазна-
чених завдань передбачає дотримання правового 
статусу адвокатів - членів НААу. 

Відповідно до ч.6 ст.45 Закону україни «про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі по 
тексту - Закон) [5] з моменту державної реєстрації 
НААу, яка відбулася 19.11.2012 р.,  її членами ста-
ли всі особи, які мали свідоцтво про права на за-
няття адвокатською діяльністю.  Інші особи набу-
вають статусу членів НААу з моменту складення 
присяги адвоката україни. 

правовий статус адвоката традиційно 
розглядається як сукупність його професійних, 
процесуальних, корпоративних прав та обов’язків 
[6, с.9]. Нам наш погляд, у цей перелік варто до-
дати й соціальні можливості, які є невід'ємним 
компонентом професійної діяльності адвоката. 
Науковці розглядають як елементи правового ста-
тусу адвоката також й відповідальність адвоката 
та інші гарантії адвокатської діяльності [7, с.12].

В контексті дослідження варто зупинитися 
на визначенні терміну «корпоративні права ад-
воката». Звертаючись до науки корпоративного 
права, слід зазначити, що науковці по-різному 
оцінюють зміст поняття корпоративного пра-
ва. Зокрема, о. Кібенко розглядає корпоративне 
право в суб’єктивному значенні як «право осіб 
вступати в об’єднання, створюючи тим самим 
нового суб’єкта права; право особи, що виникає 
із її членства (участі) у тій чи іншій корпорації» 
[8, с. 14-15]. На думку В. Кравчука корпоративне 
право охоплює змістом цього поняття лише пра-
ва, що виникають у зв’язку з участю в діяльності 
юридичної особи. «Корпоративне право — це 
сукупність усіх прав та обов’язків, які має осо-
ба щодо конкретної юридичної особи. Конкрет-
ний зміст корпоративного права, співвідношення 
у ньому майнових і організаційних елементів 
визначається організаційно-правовою формою 
юридичної особи [9, с. 259-260]. 
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права адвоката як члена адвокатського 
співтовариства характеризуються певними осо-
бливостями, адже ґрунтуються на завданнях ад-
вокатського самоврядування. Самоврядування в 
адвокатурі є необхідною умовою незалежності 
адвокатури, обумовлюється унікальністю ролі та 
функцій адвокатури у суспільстві. 

Специфічним моментом реалізації корпора-
тивних прав в адвокатурі є те, що зупинення права 
на заняття адвокатською діяльністю не позбавляє 
особу свідоцтва про право на заняття адвокатсь-
кою діяльністю, але позбавляє права здійснювати 
адвокатську діяльність, обиратися та бути обра-
ним до складу органів адвокатського самовряду-
вання. Зокрема, у відповідності до ч.5 ст.31 Зако-
ну: «протягом строку зупинення права на заняття 
адвокатською діяльністю адвокат не має права її 
здійснювати. такий адвокат також не може брати 
участь у роботі органів адвокатського самовряду-
вання, крім випадків, коли таке право зупинено у 
зв’язку з призначенням особи на посаду до органу 
державної влади з’їздом адвокатів україни».

перелік корпоративних прав адвоката 
закріплюється в актах законодавства україни (на-
приклад, в Законі та в Кримінальному процесуаль-
ному кодексі україни) та у нормативних докумен-
тах адвокатської спільноти - Статуті НААу, прави-
лах адвокатської етики, рішеннях Ради адвокатів 
україни та інших корпоративних нормах.

у п.5.1 Статуту НААу встановлюється, що 
члени НААу мають право: 

1) брати участь в управлінні НААу у порядку, 
передбаченому законодавством про адвокатуру та 
адвокатську діяльність;

2) обирати та бути обраними до органів НААу 
у порядку, передбаченому законодавством про ад-
вокатуру та адвокатську діяльність;

3) брати участь у роботі структурних підрозділів 
НААу, ініціювати створення таких підрозділів для 
виконання статутних завдань НААу;

4) голосувати при прийнятті рішень на З'їзді, 
загальних зборах, конференціях адвокатів;

5) одержувати методичну та організаційну до-
помогу у професійній діяльності;

6) вимагати розгляду на З'їзді будь-яких пи-
тань, що стосуються діяльності організації;

7) обговорювати будь-які питання діяльності 
НААу, вносити пропозиції щодо вдосконалення її 
діяльності;

8) одержувати повну та достовірну інформацію 
про діяльність організації;

9) публікувати свої наукові праці та наукові 
статті у виданнях організації, на умовах, затвер-
джених Радою адвокатів україни;

10) одержувати допомогу у захисті своїх 
професійних прав та законних інтересів.

Аналізуючи визначені Статутом права, 
привертає на себе увагу їх досить обмежений 
перелік, навіть з урахуванням п.5.2 Статуту, який 
передбачає користування й іншими правами, пе-
редбаченими чинним законодавством україни, а 
також рішеннями З'їзду адвокатів україни.  пра-
ва членів НААу кореспондуються обов'язками 
НААу, яка прийняла на себе значні функції 
(п.п.2.3.1-2.3.34  Статуту НААу). очевидно, що 
перелік прав та обов'язків членів корпорації має 
бути співрозмірним переліку зобов'язань, які при-
йняла на себе НААу.

Кожен адвокат - член НААу, у свою чер-
гу, має виконувати обов'язки, які передбаче-
но Статутом НААу. Згідно п.5.3 члени НААу 
зобов'язані: 1) дотримуватись вимог Закону, Ста-
туту, інших внутрішніх документів НААу та ви-
конувати рішення з'їзду адвокатів україни, Ради 
адвокатів україни, регіональних конференцій та 
регіональних рад адвокатів, які є обов'язковими 
для членів НААу та відповідають чинному за-
конодавству україни; 2) своєчасно сплачувати 
членські внески у розмірі та порядку, встановле-
ному Радою адвокатів україни; 3) не допускати 
дій, що дискредитують НААу; 4) інформувати ор-
гани НААу про відомі їм факти, які можуть впли-
нути на діяльність НААу, а також про факти по-
рушення Статуту НААу; 5) нести інші обов'язки, 
передбачені чинним законодавством україни, 
Статутом та внутрішніми документами НААу.

 В Законі правові можливості адвоката як 
члена адвокатської спільноти найбільш повно 
закріплено у розділі VII Закону (ст.ст.43-58), який 
має назву “Адвокатське самоврядування”, але й 
інші статті Закону розкривають зміст корпоратив-
них прав адвоката. так, наприклад, ч.2 ст.40 Закону 
передбачає, що адвокат, стосовно якого порушено 
дисциплінарну справу, має право надавати пояс-
нення, ставити питання учасникам провадження, 
висловлювати заперечення, подавати докази на 
підтвердження своїх доводів, заявляти клопотан-
ня і відводи, користуватися правовою допомогою 
адвоката. привертає на себе увагу той факт, що всі 
можливості адвоката як члена НААу знаходяться 
у площині взаємодії адвокатів з питань діяльності 
органів адвокатського самоврядування.

таким чином, корпоративні права адвоката — 
це встановлені законодавством україни та нор-
мативними документами адвокатської спільноти 
можливості адвокатів, здійснення яких пов’язане 
з реалізацією завдань адвокатського самовряду-
вання.
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Слід звернути увагу на те, що комплекс кор-
поративних прав адвоката не може вступати у 
протиріччя із іншими елементами його правового 
статусу. 

 п.В.Хотинець у своєму дисертаційному 
дослідженні доходить висновку, що розглядати 
правовий статус адвоката слід “двома блоками” 
[7, с.7]. «До загального статусу адвоката входять 
названі елементи, які регламентуються статут-
ним Законом «про адвокатуру», а також прийня-
тими на його підставі статутами адвокатських 
об’єднань. поряд із загальним статусом адвоката 
вирізняється і його статус в окремих правозасто-
совних процедурах» [7, с.12]. 

проте таке розмежування статусів адвока-
та не є доцільним, адже правовий статус ад-
воката слід розглядати саме у сукупності всіх 
правових можливостей. Наприклад, виконуючи 
функцію представництва у цивільному процесі, 
адвокат одночасно є носієм не лише процесу-
альних права та обов'язків, але й професійних, 
корпоративних та соціальних: в світлі ст.21 За-
кону адвокат зобов'язаний дотримуватися пра-
вил адвокатської етики та присяги адвоката, що 
відрізняє його від інших представників; в світлі 
п.5.3.3  Статуту НААу - не допускати дій, що 
дискредитують адвокатську корпорацію; в світлі 
соціальний гарантій - хвороба або відпустка ад-
воката є поважною причиною для відкладення 
розгляду справи.

Важливим питанням дотриманням прав 
адвокатів є питання вступу адвокатів до НААу.

особа може бути носієм корпоративних прав, 
які передбачені законодавством про адвокату-
ру та адвокатську діяльність, лише після набут-
тя статусу адвоката. Набуття статусу адвоката 
здійснюється відповідно до встановленої законом 
процедури (ст.ст.6-12 Закону) та передбачає авто-
матичний вступ у НААу (ч.6 ст.45 Закону). 

обов’язкове членство усіх адвокатів україни в 
НААу тривалий час розглядалося в адвокатській 
спільноті як найбільш гостре та дискусійне. про-
тивники обов’язкового членства адвокатів у єдиній 
організації адвокатів україни, наголошують:

1) обов’язкове членство всіх адвокатів у 
єдиній організації суперечить приписам ч.4 ст. 
36 Конституції україни про те, що ніхто не може 
бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання 
громадян чи обмежений у правах за належність чи 
неналежність до політичних партій або громадсь-
ких організацій;

2) згідно зі ст. 20 Загальної декларації прав лю-
дини 1948 р. та ст.11 Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод 1950 р., ніхто 

не може бути примушений вступати до будь-якої 
асоціації;

3) відповідно до пунктів 23 і 24 “основних 
положень про роль адвокатів”, прийнятих Вось-
мим Конгресом ооН по запобіганню злочинам 
1 серпня 1990 р. “адвокати, як й інші громадяни, 
мають право на вільне об’єднання в асоціації та 
організації. Зокрема, вони мають право створюва-
ти місцеві, національні і міжнародні організації та 
відвідувати їх збори без побоювання обмеження 
професійної діяльності з причин їх законних дій 
або членства в організації, дозволеній законом “ 
[10].

проте така оцінка ідеї єдності адвокатів 
випливає із змішування понять «громадські 
організації, що можуть бути створені  адвоката-
ми» та «адвокатська асоціація україни». 

у своєму листі від 10.06.2005 р. до Голо-
ви Верховної Ради україни Рада адвокатських 
асоціацій та правничих товариств європи (ССВЕ) 
зазначає, що: “В усіх країнах-членах ССВЕ були 
створені асоціації адвокатів з метою репрезентації 
адвокатської професії у відносинах з урядами 
та іншими особами і в більшості країн-членів 
європейського Союзу членство у відповідних 
асоціаціях адвокатів є обов’язковим.  Безспірно, 
в європі обов’язкове членство не розглядається 
як таке, що суперечить принципу незалежності 
адвокатів та самоврядуванню професії. Широко 
поширеним є підхід, за якого обов’язкове член-
ство вважається необхідною передумовою само-
врядування і дійсної незалежності адвокатури й 
розглядається як необхідне для забезпечення якості 
адвокатських послуг та незалежності адвокатів. 
Концептуально самоврядування є невід’ємним 
від основної засади - незалежності. Самовряду-
вання забезпечує колективну незалежність членів 
адвокатської професії” [11]. 

у Рішенні європейського Суду з прав люди-
ни у справі ««A. and others v. Spain»  (постанова 
європейського Суду з прав людини від 02.07.1990 
р. № 13750/88) сказано, що асоціації адвокатів 
виконують публічні функції. З урахуванням ста-
тусу асоціації адвокатів та враховуючи те, що за-
явники не обмежені у створенні або приєднанні 
до інших об'єднань. європейський суд відмовляє 
у задоволенні скарги заявників-адвокатів про по-
рушення їх права на добровільне об'єднання, га-
рантоване ст. 11 Конвенції [12]. 

обов’язковість належності до єдиної 
професійної організації не може розглядатися 
як тиск на адвоката, адже вступ до адвокатської 
професії, яка організована у формі асоціації, є 
суто добровільним. особи, що не мають наміру 
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здійснювати адвокатську діяльність з дотриманням 
вимог законодавства про адвокатуру та адвокатсь-
ку діяльність, мають можливість здійснювати інші 
види юридичної практики (наприклад, юридичну 
підприємницьку або нотаріальну діяльність). 

Відповідно до дослідження, проведеного 
С.о.Дехановим, у Західній європі існують п'ять 
основних форм адвокатського самоврядування: 

1) класична модель передбачає, що членство в 
адвокатурі пов'язане із приналежністю до палати 
адвокатів. при цьому членами палати (колегії) є 
адвокати, приписані до Верховного суду однієї 
і тієї ж землі, області, території. цієї моделі до-
тримуються федеративна Республіка Німеччина, 
франція, Італія, Греція, Іспанія, Голландія та 
Бельгія;

2) модель утворення адвокатських палат за 
територіальною ознакою із об'єднанням усіх 
адвокатів, внесених до реєстру уповноваже-
ного органу адміністративно-територіальної 
одиниці. Юрисдикція кожної палати адвокатів 
поширюється на територію того суб'єкта федерації 
(адміністративно-територіальної одиниці), для 
якого ця палата була заснована, а також на всіх 
адвокатів, які внесені до списку цієї палати. 
Даної моделі дотримується Австрія, Російська 
федерація; 

3) модель необов'язкового членства в асоціаціях 
та союзах адвокатів: Асоціація адвокатів у Швеції, 
Союз адвокатів у Швейцарії; 

4) модель організації адвокатського самовря-
дування через судові інни, яка характерна для 
баристерів Великобританії; 

5) модель самоврядування за допомогою юри-
дичного співтовариства, яка  застосовується у 
Великобританії, а також, з певним застережен-
ням, у Швейцарії (Союз адвокатів) та Швеції 
(Асоціація адвокатів) [11, с.36].  

Аналіз приведеної С.о.Дехановим класифікації 
дозволяє прийти до висновку, що в основі цієї 
класифікації спостерігаються дві базові моделі:

1) модель обов'язкового членства у професійній 
організації адвокатів (перша, друга та четверта 
моделі);

2) модель необов'язкового членства (третя та 
п'ята моделі). 

ці моделі спостерігаються й при 
дослідженні організації адвокатури у США, де 
загальнонаціональною організацією адвокатів 
із добровільним членством є Американська 
асоціація адвокатів. у кожному штаті США також 
існує своя асоціація адвокатів: у більшості штатів 
встановлено обов'язкове членство в асоціації, у 
деяких штатах - необов'язкове, тобто асоціація 

адвокатів створюється як добровільна організація 
[12, с.71].  

таким чином, належне функціонування адвока-
тури неможливо обґрунтовувати лише дотриман-
ням певної моделі самоврядування.  організація ад-
вокатури у державах пов'язана із багатьма фактора-
ми: традиціями, адміністративно-територіальним 
поділом,  історичними особливостями. Значення 
має дотримання адвокатами єдиних вимог та 
стандартів, єдиного порядку дисциплінарного 
провадження та видів відповідальності, які забез-
печуються діяльністю саме органів адвокатського 
самоврядування. 

Відповідно до Статуту Національної асоціації 
адвокатів україни її метою є забезпечення 
реалізації завдань адвокатського самоврядуван-
ня, сприяння розвитку та зміцненню інституту 
адвокатури в україні, підвищення рівня правової 
допомоги, що надається адвокатами, підвищення 
ролі та авторитету адвокатури в суспільстві, за-
хист прав та законних інтересів адвокатів [3].  

у зв'язку з цим, зусилля адвокатської спільноти 
мають бути спрямовані на досягнення зазначеної 
мети шляхом активної участі в адвокатському 
самоврядуванні та виконання обов'язків з пред-
ставництва, захисту та надання інших видів 
правової допомоги на високому професійному 
рівні. Зокрема, заслуговує на увагу необхідність 
визначення правових можливостей адвокатів при 
проведенні зборів, які передують конференціям 
адвокатів регіонів; уточнення прав адвоката з 
підвищення кваліфікації та отримання певної 
спеціалізації; встановлення соціальних гарантій, 
у точу числі, механізму захисту соціальних прав 
адвокатів безпосердньо НААу.

Сам факт належності адвокатів в україні до 
єдиної професійної організації є, безумовно, по-
зитивним та не повинен розглядатися як примус 
та порушення прав адвокатів, якщо органи адво-
катського самоврядування виконують свої повно-
важення в інтересах української адвокатури та у 
передбачений законом спосіб. 

Визначення у законодавстві належного обсягу 
прав та обов'язків адвокатів як членів НААу та 
активна позиція органів адвокатського самовря-
дування щодо сприяння реалізації цих прав дозво-
лить схилити противників організаційної єдності 
адвокатів на бік функціонування НААу.  

висновки. З метою забезпечення зміцнення 
інституту адвокатури в україні, його незалежності 
та підвищення рівня правової допомоги, що 
надається адвокатами, реформа адвокатури має 
враховувати й напрямок розвитку корпоративних 
прав адвокатів. Корпоративні права адвоката — 
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це встановлені законодавством україни та нор-
мативними документами адвокатської спільноти 
можливості адвокатів, здійснення яких пов’язане з 
реалізацією завдань адвокатського самоврядуван-
ня. Законодавча та нормативна регламентація прав 
адвокатів як членів адвокатського співтовариства 
має ґрунтуватися на міжнародних стандартах та 
передбачати встановлення гарантій реалізації 
зазначених прав. Для подальшого дослідження 
прав адвокатів як членів адвокатської спільноти 
необхідно здійснити аналіз теоретичного підґрунтя 
та практичної реалізації завдань адвокатсько-
го самоврядування, особливостей взаємодії між 
членами єдиної професійної організації виявити 
проблемні питання правового статусу адвоката в 
україні.
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Постановка проблеми. Сьогодні в україні 
існує гострий суспільний запит на рефор-

мування судової влади, зумовлений низкою при-
чин, головною із яких є недовіра суспільства до 
судових органів. Суспільство прагне справедли-
вості та вимагає від державної влади діяльності 
у відповідності з принципом верховенства права. 
На жаль, доводиться констатувати, що суспільні 
очікування і правові реалії не співпадають, необ-
хідні реформи проводяться досить повільно, а в 
їх основу часом кладуться хибні уявлення про 
конституційно-правові явища. так, деякі загаль-
ноприйняті в демократичному світі інститути в 
пострадянських реаліях інтерпретуються та за-
стосовуються у зовсім інший спосіб. узяти для 
прикладу хоча б інститут недоторканності, який 
часто сприймається як безкарність, можливість 
діяти всупереч праву, а не на його захист, в той 
час як за умов нормального функціонування кон-
ституційної системи, він є елементом публічно-
правового статусу особи, що має на меті її неза-
лежну та неупереджену діяльність на захист прав 
людини та цінностей демократії. 

Актуальність теми. Реформа судової влади – 
досить чутлива проблема, адже, по-перше, вона 

проводиться у час безперервного функціонування 
останньої, діяльності щодо вирішення конфліктів, 
захисту прав, свобод та інтересів осіб; по-друге, 
може розглядатися як зазіхання на незалежність 
судової влади [1]. Вирішення цих проблем по-
требує методологічної визначеності у проведенні 
реформ, чистоти у розумінні завдань, функцій та 
відповідного їм статусу органів та посадових осіб 
державної влади. На наше переконання, функцію 
такої методології має виконувати конституціона-
лізм, основні засади якого відображені у пешому 
розділі української Конституції. 

мета статті. проблемам функціонування судо-
вої гілки влади, її незалежності присвячено низку 
праць українських вчених правознавців. проте 
незалежність судової влади як елемент та водно-
час умова функціонування конституціоналізму ще 
не розглядались. метою цієї статті є аналіз неза-
лежності судової влади як умови існування кон-
ституціоналізму, її змісту та обсягу, виходячи із 
міжнародно-правових стандартів.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Конституціоналізм у сучасному світі є способом 
та водночас формою буття демократичної держа-
ви, заснованої на ідеалах ліберальної (конститу-
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SUMMURY
The article analyzes independence of the judiciary as one of the conditions of the constitutionalism existence in Ukraine. 

It is proved that the judiciary is an essential element of the constitutional system of government entrusted with the important 
function of protecting the rights and freedoms of man and citizen, rights and interests of entities, as well as control over the 
legality and constitutionality of state authorities and thus guaranteeing a system of separation of state power in general. In 
the end, through the work of the judiciary a balance between freedoms and human rights, public interest and obligations of 
the state is provided. To carry out these functions judiciary is to be independent. Based on the analysis of international legal 
standards of judicial independence the content and scope of such independence and its guarantee in pursuing constitutional 
reform of justice in Ukraine has been concluded.

Key words: independence of the judiciary, constitutionalism, judicial reform, judicial immunity.

* * *
Стаття присвячена аналізу незалежності судової влади як однієї з умов існування конституціоналізму в україні. 

Доводиться, що судова влада є важливим елементом конституційної системи правління, на яку покладено важливі 
функції захисту прав та свобод людини і громадянина, прав та інтересів юридичних осіб, а також здійснення контр-
олю за законністю та конституційністю діяльності органів державної влади, а отже гарантуванні системи поділу 
державної влади загалом. В кінцевому результаті через діяльність судової влади забезпечується баланс між свобо-
дами та правами людини, інтересами суспільства та обов’язками держави. Виконувати ці функції судова влада може 
лише володіючи незалежністю. В результаті аналізу міжнародно-правових стандартів незалежності суду робиться 
висновок про зміст та обсяг такої незалежності, а також її гарантування в ході проведення конституційної реформи 
у сфері правосуддя в україні.

Ключові слова: незалежність судової влади, конституціоналізм, судова реформа, суддівська недоторканність.
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ційної) демократії: поваги до людської гідності, 
індивідуальної свободи, гарантованості прав лю-
дини, верховенства права, народовладдя. у су-
часному світі немає іншого способу гарнтування 
демократії, аніж її наповнення конституційним 
змістом. Конституціоналізм несе у собі сукуп-
ність принципів, а також інститутів та механізмів, 
що покликані забезпечити правову обмеженість 
державної влади, недопущення державного сва-
вілля. таким чином, саме конституціоналізм є га-
рантією та водночас механізмом функціонування 
демократії.

Доктрина конституціоналізму, вихідні засади 
якої відображені у чинній Конституції україни, 
передбачає існування у державі конституційної 
системи правління, що є системою суб’єктів, ін-
ститутів, форм, засобів та методів правління, за-
снованих на ідеях свободи, верховенства права, 
демократії та обмеженого правління. Інституцій-
ною гарантією функціонування такої системи є 
принцип поділу державної влади на гілки, кожна із 
яких відповідальна за виконання відмінних функ-
цій та “забезпечує рівність і справедливість у влад-
них діях” [2, С. 11]. Невід’ємним та обов’язковим 
елементом цієї системи є незалежна судова влада, 
призначення якої полягає не тільки у захисті прав 
та свобод людини і громадянина, прав та інтер-
есів юридичних осіб, але й у здійсненні контролю 
за законністю та конституційністю діяльності ор-
ганів державної влади (законодавчої, виконавчої, 
контрольно-наглядових, правоохоронних та ін-
ших органів), а отже гарантуванні системи поділу 
державної влади загалом. В кінцевому результаті 
через діяльність судової влади забезпечується ба-
ланс між свободами та правами людини, інтереса-
ми суспільства та обов’язками держави.

Варто зауважити, що роль судової влади у кон-
ституційних державах неоднакова. так, в умо-
вах англосаксонської системи права, суди, окрім 
правозахисної, правоінтерпретаційної, викону-
ють також правотворчу функцію (що є характер-
ною рисою американської та англійської моделей 
конституціоналізму). у європейській (континен-
тальній) моделі конституціоналізму роль судової 
влади зводиться до наступного: по-перше, гаран-
тування та захисту конституційних права та сво-
бод людини і громадянина, що є фактором обме-
ження, перш за все, виконавчої влади; по-друге, 
скасування незаконних актів органів виконавчої 
влади; по-третє, захист від можливого свавілля 
правоохоронних органів; по-четверте, визнання 
законів неконституційними (якщо конституційна 
юрисдикція перебуває у системі судової влади), 
забезпечення непорушності конституційних норм 

щодо гарантування прав і свобод людини і грома-
дянина, поділу влади. 

Ефективне виконання судовою владою її функ-
цій можливе лише за умови її незалежності, що є 
характерною відмінною рисою саме судової вла-
ди. Більше того, виходячи із доктрини конститу-
ціоналізму, суди повинні бути повністю незалежні 
від органів законодавчої влади, діяти не як інстру-
менти обраного більшістю законодавчого органу, 
а як слуги конституційного ладу взагалі [2, С. 
11-12]. Незалежність судової гілки влади забезпе-
чується: по-перше, відокремленістю її в системі 
поділу державної влади; по-друге, неможливістю 
інших гілок державної влади впливати на рішен-
ня судів чи то скасовувати їх; по-третє, гарантіями 
незалежності суддів.

Роль незалежності судової влади у захисті прав 
людини та функціонуванні демократії відображе-
на у численних міжнародно-правових актах, що 
встановлюють міжнародні стандарти незалеж-
ності судової влади. На рівні ооН затверджено 
основні принципи незалежності судових органів 
[3], серед яких, зокрема, закріплено обов’язок 
усіх державних та інших установ шанувати неза-
лежність судових органів і дотримуватися її.

у монреальській універсальній декларації про 
незалежність правосуддя зазначено, що судді, як 
особи, є вільними та зобов’язані приймати безсто-
ронні рішення згідно з власною оцінкою фактів і 
знанням права, без будь-яких обмежень, впливів, 
спонук, примусів, загроз або втручання, прямих 
або непрямих, з будь-якого боку і з будь-яких при-
чин. у процесі прийняття рішень судді є незалеж-
ними від своїх колег по суду та вищих посадових 
осіб. Судді є незалежними від виконавчих і зако-
нодавчих органів держави [4].

В Бангалорських принципах поведінки суддів 
зазначається, що незалежність судових органів є 
передумовою забезпечення правопорядку та осно-
вною гарантією справедливого вирішення справи 
в суді. Суддя повинен здійснювати свою судову 
функцію незалежно, виходячи виключно з оцінки 
фактів, відповідно до свідомого розуміння права, 
незалежно від стороннього впливу, спонукання, 
тиску, загроз чи втручання, прямого чи опосеред-
кованого, що здійснюється з будь-якої сторони та 
з будь-якою метою [5].

Визначальну роль для організації судової влади 
в межах європейської моделі конституціоналізму 
мають стандарти незалежності судової влади, роз-
роблені на рівні Ради європи. європейська Хар-
тія про закон про статус суддів визначила основні 
принципи таких законів, які покликані “забезпе-
чити компетентність, незалежність та неупередже-



71

JURNALUL  JURIDIC  NAȚIONAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICĂ • НАцИоНАЛЬНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЖуРНАЛ: тЕоРИЯ  И  пРАКтИКА •  NATIONAL  LAW  JOURNAL:  TEORY  AND  PRACTICE

deceMbRie 2015

ність, на які правомірно розраховує кожна людина 
при зверненні до суду і до судді за захистом своїх 
прав” і не можуть “вносити зміни, які спрямовані 
на зниження рівня гарантій, що уже досягнуті у 
відповідних державах” [6].

у Рекомендації № 94 (12) Комітету Ради мі-
ністрів Рє урядам держав-членів рекомендовано 
ужити всіх необхідних заходів, щоб піднести роль 
як кожного окремого судді, так і всього суддівсько-
го корпусу в цілому, та зміцнити їхню незалеж-
ність і дієвість. Зокрема, виконавча та законодавча 
влади повинні забезпечити, щоб судді були неза-
лежними і щоб не вживались заходи, які можуть 
поставити під загрозу незалежність суддів [7]. 

В рекомендації Комітету міністрів Ради євро-
пи щодо суддів сказано, що метою забезпечення 
незалежності судової влади, відповідно до стат-
ті 6 Конвенції про захист прав людини та осно-
воположних свобод, є гарантування кожній особі 
основоположного права на розгляд справи спра-
ведливим судом лише на законній підставі та без 
будь-якого стороннього впливу. Крім того, зазна-
чається, що незалежність суддів гарантується не-
залежністю судової влади загалом, що є основним 
принципом верховенства права [8].

Незалежність судів не є прерогативою чи при-
вілеєм, що надається на користь власних інтер-
есів суддів, а на користь забезпечення верховен-
ства права та в інтересах тих осіб, що покладають 
надію на правосуддя. Незалежність має бути як 
щодо суспільства в цілому, так і щодо конкрет-
них сторін у будь-якій справі, у якій судді пови-
нні винести своє рішення [9]. В документах Ради 
європи виокремлюють внутрішню та зовнішню 
незалежність суддів. Внутрішня полягає в неза-
лежності кожного судді при здійсненні ним функ-
цій правосуддя. у процесі прийняття рішень судді 
мають бути неупередженими, а ієрархічна органі-
зація судової влади не повинна підривати їхньої 
незалежності.

Зовнішня незалежність суддів пов’язана із вза-
ємовідносинами всередині системи державної 
влади, а також із відносинами судової влади та 
суспільства. Важливе значення у забезпеченні зо-
внішньої незалежності судової влади має ставлен-
ня до неї з боку органів законодавчої та виконав-
чої влади. у п. 17 Рекомендації Ради європи щодо 
суддів вказано, що коментуючи рішення суддів, 
виконавча та законодавча влада мають уникати 
критики, яка може підірвати незалежність судової 
влади або довіру суспільства до неї; їм також слід 
уникати дій, які можуть поставити під сумнів їхнє 
бажання виконувати рішення суддів, за винятком 
випадків, коли вони мають намір подати апеля-

цію [10]. З іншого боку, судді не можуть ефек-
тивно здійснювати правосуддя без довіри сус-
пільства, адже вони є його частиною та служать 
йому. Відтак, вони повинні підтримувати зв’язок 
із суспільством, бути обізнаними щодо очікувань 
громадськості від судової системи та скарг на її 
функціонування. 

Якщо внутрішній аспект незалежності суддів в 
україні загалом забезпечний, то положення Реко-
мендацій щодо зовнішньої незалежності є вкрай 
актуальними для сучасної україни, де судова вла-
да користується низьким рівнем довіри з боку сус-
пільства. очевидно, певною мірою він зумовлений 
діяльністю судів, хоча у відповідних соціологічних 
дослідженнях, як правило, враховуються думки 
усіх громадян, а не лише тих, які мали досвід вза-
ємодії із судами, а рівень довіри з боку останніх є 
на порядок вищим, порівняно із тими громадяна-
ми, які ніколи не мали дотичності до судів. В той 
же час, в україні виникла своєрідна традиція усі 
прорахунки, невдачі у реформах та функціонуван-
ні державного механізму “списувати” саме на судо-
ву владу. при цьому народні депутати та посадові 
особи виконавчої влади у засобах масової інформа-
ції не тільки критикують рішення судів (часто не 
маючи при цьому необхідної освіти та знань), але 
й публічно називають судову владу “продажною”, 
“корумпованою”, використовують відвертий тиск 
по конкретних справах і навіть публічні погрози. 
такі дії є неприпустимими, натомість вкрай необ-
хідною є активна та системна боротьба із корупці-
єю у судовій владі, на яку і мають бути спрямовані 
максимальні зусилля законодавчого, виконавчих, а 
також правоохоронних органів. Натомість, довіра 
суспільства до судової влади підривається діями 
представників законодавчої та виконавчої влади, 
які, орієнтуючись на короткострокові політичні 
цілі, не усвідомлють можливих негативних для 
україни наслідків або нехтують ними.

Що стосується формальної сторони цього пи-
тання, то в україні на конституційному рівні за-
кріплено принцип незалежності і недоторкан-
ності суддів (ч.1 статті 126). Конституційний Суд 
україни розтлумачив, що незалежність суддів 
є невід’ємною складовою їхнього статусу, кон-
ституційним принципом організації та функці-
онування судів і професійної діяльності суддів. 
Незалежність суддів полягає передусім у їхній 
самостійності, непов’язаності при здійсненні пра-
восуддя будь-якими обставинами та іншою, крім 
закону, волею [11].

З незалежністю суддів тісно пов’язана їхня не-
доторканність. у монреальській універсальній 
декларації про незалежність правосуддя вказано, 
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що судді мають бути захищені від судових позовів 
проти них за виконання своїх функцій чи упущен-
ня у роботі, та не можуть бути звинувачені чи за-
тримані без дозволу уповноваженого органу судо-
вої влади [4]. тим не менше, в україні була спроба 
звести необідну реформу правосуддя до ліквідації 
інституту суддівського імунітету. Йдеться про за-
конопроект про скасування депутатської та суддів-
ської недоторканності № 1776, що був попередньо 
схвалений Верховною Радою україни та стосовно 
якого дано висновок Конституційного Суду про 
його відповідність вимогам статей 157, 158 Кон-
ституції україни, і який, на наш погляд, суттєво 
порушує стандарти незалежності суддів.

Слід зауважити, що Конституційний Суд укра-
їни суддівську недоторканність розглядає саме як 
складову та гарантію незалежності суддів, при-
значенням якої є забезпечення здійснення право-
суддя. Недоторканність суддів - один із елементів 
їхнього статусу, вона не є особистим привілеєм, а 
має публічно-правове призначення - забезпечити 
здійснення правосуддя неупередженим, безсто-
роннім і справедливим судом. природа суддів-
ської недоторканності випливає з призначення су-
дової влади, що полягає, передусім, у захисті прав 
та свобод людини і громадянина, прав та інтер-
есів юридичних осіб та безпосередньо пов’язана 
із конституційним правом на судовий захист.

подібний зв’язок між суддівським імуніте-
том та реалізацією конституційного права на за-
хист відображений в актах Конституційного Суду 
україни. у висновку КСу щодо відповідності ви-
могам статей 157, 158 законопроекту про внесення 
змін до Конституції щодо недоторканності, якими 
пропонувалося фактично вилучити з Конституції 
україни норми про недоторканність суддів, такі 
положення було визнано такими, що передбача-
ють обмеження прав і свобод людини і громадя-
нина, а тому не відповідають вимогам частини 1 
статті 157 Конституції україни [12].

у рішенні КСу № 19-рп/2004 (справа про не-
залежність суддів як складову їхнього статусу) 
зниження рівня гарантій незалежності суддів без-
посередньо пов’язується із обмеженням права 
громадян на судовий захист. КСу зазначає, що 
згідно з положенням частини другої статті 22 
Конституції україни конституційні права і свобо-
ди гарантуються і не можуть бути скасовані, що 
стосується і визначеного статтею 55 Конституції 
україни права на судовий захист. На думку Кон-
ституційного Суду україни, зниження рівня га-
рантій незалежності суддів опосередковано може 
призвести до обмеження можливостей реалізації 
права на судовий захист [13]. 

таким чином, порядок притягнення суддів 
до відповідальності безпосередньо пов’язаний 
із гарантуванням незалежності суддів. На цьому 
акцентує і Венеційська комісія, зокрема у висно-
вку № 401/2006 (CDL-AD(2007)003) наполягає 
на необхідності передачі повноважень щодо по-
збавлення суддівського імунітету від парламенту 
до суду (п. 12) [14]. про потребу запровадження 
норми щодо зняття імунітету суддів “дійсно не-
залежним органом судової влади, а не Верховною 
Радою” йдеться і у висновку Венеційської комісії 
№ 639/2011 CDL-AD(2011)033 (п.79), у ньому ж 
черговий раз наголошено на необхідності вне-
сення змін до Конституції україни щодо складу 
Вищої ради юстиції, яка повинна передбачати, 
що більшістю або принаймні значною частиною 
її членів повинні бути судді, обрані своїми коле-
гами [15].

ця позиція Венеційської комісії дублюється і у 
висновку № 747/2013 CDL-D(2013)034, де зазна-
чено: “Вища рада юстиції більше підходить для 
прийняття такого рішення” [16, п. 25]. при цьо-
му, слід наголосити, що в аналізованому у дано-
му висновку проекті закону про внесення змін до 
Конституції щодо посилення незалежності суддів 
пропонувалося докорінно змінити склад та поря-
док формування ВРЮ (15 членів, 10 із яких мали 
призначатися з’їздом суддів, по 2 члени мали при-
значати з’їзд адвокатів та академія суддів та голо-
ва Верховного суду мав бути її членом ex officio). 
тобто право зняття суддівського імунітету плану-
валося передати політично незалежному органу.

Слід згадати ще одну спробу передати повно-
важення щодо надання згоди на затримання чи 
арешт судді Вищій раді юстиції за поданням Ви-
щої кваліфікаційної комісії суддів україни (зако-
нопроект реєстр. № 2522а). Водночас цей зако-
нопроект також передбачав зміни у складі та по-
рядку формування Вищої Ради юстиції: вона мала 
складатися з двадцяти членів, з яких дванадцять 
членів із числа суддів мали призначатися з’їздом 
суддів україни, по два члени мали призначати 
з’їзд адвокатів україни, з’їзд представників юри-
дичних вищих навчальних закладів та наукових 
установ; за посадою до неї мали входити Голови 
Конституційного Суду україни, Верховного Суду 
україни, Ради суддів україни, а також Генераль-
ний прокурор україни. Щоправда, Генеральний 
прокурор україни був позбавлений права участі в 
голосуванні при прийнятті Вищою радою юстиції 
рішень стосовно суддів” (ч. 3,4,5 ст. 131 в редакції 
законопроекту реєстр. № 2522а).

у своєму висновку щодо цього законопроекту, 
Конституційний Суд україни, з урахуванням та-
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ких змін в статусі Вищої Ради юстиції, дійшов ви-
сновку, що передача повноважень з надання згоди 
на затримання чи арешт судді Вищій Раді юсти-
ції не суперечить вимогам статті 157 Конституції 
україни: “...Вища рада юстиції є незалежним кон-
ституційним органом, відповідальним за форму-
вання високопрофесійного суддівського корпусу. 
Змінами до статті 131 Конституції україни пропо-
нується, що до складу Вищої ради юстиції входять 
переважно судді. Рішення Вищої ради юстиції 
приймаються колегіально шляхом голосування. 
таким чином, питання формування суддівського 
корпусу, переведення та просування по службі 
суддів фактично вирішуватимуться судовою гіл-
кою влади, що гарантуватиме її незалежність від 
інших державних органів” [17, п. 3.3].

Натомість чинна Конституція україни перед-
бачає зовсім інший склад та порядок формування 
ВРЮ, що може викликати сумніви у її політичній 
незалежності та неупередженості (на чому нео-
дноразово наголошувала Венеційська комісія у 
вищезгаданих висновках). Крім того, що до складу 
Вищої ради юстиції входять по три представники 
парламенту, президента та за посадою – міністр 
юстиції (7 членів із 20-ти), три її члени є пред-
ставниками прокуратури – органу, який за чин-
ним законодавством уповноважений здійснювати 
досудове розслідування (до початку діяльності 
державного бюро розслідувань, але не пізніше 5 
років після набрання чинності Кримінальним Ко-
дексом україни, тобто до 20.11.2017 р.), нагляд 
за додержанням законів органами, що провадять 
оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досу-
дове слідство та підтримувати державне обвину-
вачення у суді. таким чином, щодо злочинів, вчи-
нених суддями, прокуратура прийматиме участь у 
всіх основних етапах кримінального провадження 
і, крім того, у прийнятті рішення органом, який 
надаватиме згоду на затримання судді чи засто-
сування запобіжного заходу у виді тримання під 
вартою.

Враховуючи це, висновок КСу щодо законо-
проекту № 1776 дещо відрізняється як від позицій 
Венеційської комісії, так і від попередніх позицій 
самого Суду. Адже згаданий законопроект не про-
понує жодних змін у складі та порядку формуван-
ня ВРЮ з метою забезпечення його незалежності, 
а відтак надання такому органу права приймати 
рішення про позбавлення судді недоторканності 
порушить конституційний принцип незалежності 
суддів, що своєю чергою може призвести до об-
меження можливостей реалізації конституційного 
права на судовий захист.

В той же час, передбачений законопроектом 

обсяг суддівського імунітету цілком відповідає 
загальноєвропейським підходам. так, Венецій-
ська комісія неодноразово наголошувала на не-
обхідності обмеження суддівського імунітету до 
функціонального. Аналізуючи законопроект про 
судоустрій та статус суддів, який передбачав до-
сить широкий суддівський імунітет із поширен-
ням на житло, службові приміщення судді, засоби 
транспорту та зв’язку, кореспонденцію, майно та 
документи, вона рекомендувала запровадити об-
межений функціональний імунітет суддів, що має 
охоплювати захист від арешту, тримання під вар-
тою та інших кримінальних процедур, які втру-
чаються в роботу суду, та має виключати кримі-
нальну відповідальність за ненавмисні помилки, 
допущені під час відправлення правосуддя [14]. 
Комісія також наголошувала на неприпустимості 
надання судді недоторканності і в таких серйоз-
них питаннях, як неухвалення рішення взагалі або 
такі прояви неналежної поведінки, як, наприклад, 
винесення рішення внаслідок вимагання, пропо-
нування чи отримання хабара [18].

оптимальне врегулювання матеріального та 
процесуального елементів суддівської недотор-
канності пропонується законопроектом про вне-
сення змін до Конституції, розробленим Консти-
туційною комісією. Зміст суддівського імунітету у 
ньому зведено до функціонального та передбаче-
но, що без згоди Вищої ради правосуддя суддю не 
може бути затримано або утримувано під вартою 
до винесення обвинувального вироку судом, за 
винятком затримання судді під час або відразу ж 
після скоєння тяжкого або особливо тяжкого зло-
чину. Крім того, суддю не може бути притягнуто 
до відповідальності за ухвалене ним судове рі-
шення, за винятком скоєння злочину або вчинення 
дисциплінарного проступку (ч.3, 4 ст. 126).

Законопроект передбачає, що Вища Рада пра-
восуддя складається з двадцяти одного члена, з 
яких: десятьох - обирає з’їзд суддів україни з чис-
ла суддів чи суддів у відставці; двох – призначає 
президент україни; двох – обирає Верховна Рада 
україни; двох – обирає з’їзд адвокатів україни; 
двох – обирає всеукраїнська конференція проку-
рорів; двох – обирає з’їзд представників юридич-
них вищих навчальних закладів та наукових уста-
нов з числа науковців-правників. Голова Верхо-
вного Суду входить до складу Вищої ради право-
суддя за посадою. таким чином, більшість членів 
цього органу, який прийматиме основні рішення, 
пов’язані із кар’єрою судді, складатимуть судді, 
що цілком відповідає європейським стандартам 
незалежності судової влади. 

Крім вирішення питання про суддівський іму-
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нітет, у цьому законопроекті передбачено низку 
суттєвих змін, що у комплексі можуть забезпечи-
ти реформу правосуддя, спрямовану на доступ до 
правосуддя та забезпечення незалежності судової 
влади. так, у ньому суттєво змінено повноваження 
та коло вищих органів державної влади, що при-
ймають рішення у сфері судоустрою та кар’єри 
судді. повноваження щодо утворення судів пере-
дано від президента Верховній Раді україни, яка 
вирішуватиме такі питання шляхом прийняття за-
кону, проект якого вноситься Главою держави (за 
пропозицією Вищої Ради правосуддя). Крім того, 
змінено порядок призначення суддів (президен-
том за поданням Вищої Ради правосуддя), перед-
бачено розширений перелік підстав для звільнен-
ня судді тощо. Венеційська комісія загалом пози-
тивно оцінила цей законопроект, однак висловила 
стосовно нього низку зауважень, зокрема щодо 
конкретизації положень про звільнення суддів, а 
також їх переведення з тим, щоб усунути політич-
ний вплив на ці процеси [19].

висновки. отже, незалежність судової влади 
– це її обов’язкова риса в умовах функціонування 
конституційної держави. Виконання покладених 
на неї функцій щодо захисту прав та свобод лю-
дини і громадянина, прав та інтересів юридичних 
осіб, здійснення контролю за законністю і консти-
туційністю діяльності органів державної влади, 
та гарантування системи поділу державної влади 
загалом, неможливе у разі політичного чи іншого 
тиску на суддів.

Виходячи зі змісту міжнародно-правових стан-
дартів, має бути забезпечено внутрішню та зо-
внішню незалежність суддів. Якщо внутрішня 
незалежність, яка полягає в незалежності кожного 
судді при здійсненні ним функцій правосуддя та 
забезпечується відповідною ієрархічною органі-
зацією судової влади та внутрішньою організаці-
єю роботи суду, загалом в україні забезпечена, то 
із зовнішньою складовою є низка серйозних про-
блем. Вони пов’язані із політичним впливом на 
судову владу загалом, а також із тиском на суддів 
при розгляді конкретних справ з боку народних 
депутатів, представників виконавчої влади, що 
часто супроводжується публічними зневажливи-
ми висловлюваннями в адресу суду та в результаті 
призводять до зниження довіри до судової влади. 
Жодна реформа правосуддя не досягне своїх цілей 
щодо гарантування права громадян на справедли-
вий суд, якщо авторитет суду буде підриватися 
необґрунтованими публічними звинуваченнями, 
фактичним втручанням законодавчої і виконавчої 
влади у його діяльність, тиском на суддів з ме-
тою прийняття тих чи інших рішень, у тому чис-

лі і шляхом порушення проти них кримінальних 
справ. Вирішення цієї проблеми видається мож-
ливим шляхом посилення юридичної відповідаль-
ності за публічні образи, зневажливе ставлення до 
суду та суддів, та водночас запровадження дієвих 
механізмів дисциплінарної відповідальності суд-
дів у разі вчинення ними відповідних порушень.

Реформа правосуддя не може зводитися до пи-
тань суддівського імунітету, як це вбачається із 
законопроекту №1776, а має передбачати комплек 
заходів щодо забезпеченя права на доступ до пра-
восуддя, на розгляд справи незалежним та неупе-
редженим судом. позитивною стороною згаданого 
проекту є обмеження суддівської недоторканності 
і зведення її до функціональної. проте передбаче-
на ним процедура надання згоди на притягнення 
суддів до відповідальності не відповідає європей-
ським стандартам незалежності судів.

Законопроект про внесення змін до Консти-
туції україни з питань правосуддя, розроблений 
Конституційною Комісією, загалом відповідає 
міжнародно-правовим стандартам незалежнос-
ті судової влади, хоча не вирішує усіх проблем 
функціонування судової влади в україни.
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Постановка проблеми. Багатогранний на-
уковий доробок м. Грушевського, його 

політико-правові погляди завжди викликали 
живий інтерес та дискусії ще за його життя – 
як серед вітчизняних учених, так і зарубіжних. 
Хоча за радянських часів його наукова спадщи-
на із ідеологічних причин не стала предметом 
систематичних самостійних досліджень, у дея-
ких випадках у критичному плані розглядалися 
життєвий і науковий шлях ученого, його погля-
ди на історію, культуру, право, державу тощо. 
Із набуттям незалежності україною пожвавився 
інтерес учених до вивчення правдивої вітчизня-
ної історії, українських політико-правових учень 
узагалі та до дослідження життєвого та творчо-
го шляху м. Грушевського, зокрема. За останні 
роки у вітчизняній юридичній, історичній літе-
ратурі з’явилися біографічні та наукові статті, 
присвячені політичним і правовим поглядам м. 
Грушевського. однак, враховуючи те, що наявні 
праці в більшості присвячені історичному або 
методологічному аспекту науково-правової твор-
чості, метою даної розвідки є висвітлення ідей та 
проектів майбутнього державного ладу україни, 
розроблені м. Грушевським після революційних 
подій 1917 р. – більшовицького жовтневого пере-
вороту в Російській імперії і в україні зокрема.

Стан дослідження. у вітчизняній та зарубіж-
ній науковій літературі окремі аспекти наукової 
творчості, політико-правової спадщини, м. Гру-

шевського спеціально розглядали Д. Бочарні-
ков, Л.Винар, В.Гоцуляк, А.Захарчук, В.Кампо, 
о.Копиленко, Г.Корольов, о.Купчинський, 
В.масненко, Р.огірко, Л.онишкевич, Р.пиріг, Б. 
Райковський, В.Румянцев, В.Шевчук та ін. 

мета статті - проаналізовати сутність та зміст 
ідей і проектів м. Грушевського щодо державно-
го ладу україни, сформованих протягом 1918 – 
1924 рр.

виклад основних положень. З початком ін-
тервенції більшовицьких військ в україну м. 
Грушевський зосередився на програмовій та 
ідейній роботі, намагаючись знайти оптимальні 
шляхи подальшого розвитку процесу українсько-
го державотворення у новій політичній ситуації. 
Скептичне та негативне ставлення до реальної 
політики більшовиків у м. Грушевського на по-
чатку 1918 р. різко посилилося. Важливо наголо-
сити, що перед цими подіями він щиро вважав 
за необхідність перетворити центральну Раду на 
орган боротьби за утворення демократичної фе-
деративної Російської республіки. 

проте швидкий наступ більшовиків та масові 
репресії не лише стосовно активістів українсько-
го руху, але й українства загалом, стали визна-
чальною причиною кардинальної трансформації 
політико-правових поглядів м. Грушевського від 
російськофільських федералістських позицій до 
жорстких антиросійських заяв. Відтак, він звину-
вачував більшовиків та «московщину» у гальму-
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SUMMARY
The article studies the peculiarities of formation and development of M.Hrushevsky’s views on the organization and 

functioning of the state system. It analyzes the nature and content of his ideas and projects on the future political system of 
Ukraine, set out in 1918 - 1924. Determined that after the termination of the Central Council of the constitutional views м. 
Hrushevsky transformed. During this period, the scientist is almost no mention of the possibility of autonomy of Ukraine 
was part of the Socialist Federal Russia. Place concept covers the Central Rada in Ukraine independence confederal union 
of socialist states.

Keywords: M. Hrushevsky, state and legal ideas, autonomy, federalism, unity.

* * * 
Стаття присвячена особливостям становлення, формування та розвитку поглядів м.Грушевського на організа-

цію та функціонування державного ладу. також проаналізовано сутність та зміст ідей та проектів мислителя щодо 
майбутнього державного ладу україни, сформованих протягом 1918 – 1924 рр. Визначено, що після припинення 
діяльності центральної Ради державно-правові погляди м. Грушевського трансформувалися. у цей період вчений 
уже практично не згадує про можливість автономії україни у складі соціалістичної федеративної Росії. місце кон-
цепту доби центральної Ради займає самостійність україни у конфедеративному союзі соціалістичних держав.
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ванні та негараздах українського державного бу-
дівництва. Саме тоді з-під пера лідера централь-
ної Ради (цР) виходить низка праць, об’єднаних 
у збірник «На порозі нової україни». Він став 
відображенням кардинального переосмислення 
ученим і політиком основних ідейних гасел доби 
цР і фактично програмою нових революційних 
та політико-правових пріоритетів українського 
національного руху. «Через те в них нема від-
повідей, - писав історик, - на тривоги нинішньої 
хвилі, або коли хочете єсть – тільки з становища 
дальших перспектив, з котрих треба завсіди орі-
єнтуватись, щоб не заблудитись в хаосі супереч-
ностей і аномалій нинішнього дня» [1, c. 134].

Стрижневою тезою зазначеного збірника було 
формулювання фундаментальної ідеї, концепції 
української незалежності і пошук ефективних 
варіантів її реалізації. Безумовно, звернення м. 
Грушевського до природньої життєдайної ідеї 
самостійності було закономірним, враховуючи, 
передусім ту обставину, що попереднє сповід-
ування народницької ідеології визначило його 
особливий інтерес до проблем простого народу 
і особливо національного питання [10, c. 46]. 
Визначаючи глибинну сутність своїх політико-
правових переконань, учений зазначив: «Як де-
мократ і соціаліст все своє життя стояв на сторо-
жі прав національностей – не лише своєї націо-
нальності» [3, c. 114].

матеріали збірника змальовували українську 
державницьку перспективу уже поза російським 
контекстом та ґрунтувалися на самостійницьких 
національних позиціях. у цей час м. Грушев-
ський гарячково шукав можливих союзників 
уНР у боротьбі проти більшовицької навали та 
обґрунтовував принципово новий геополітичний 
вибір українців. можна виділити кілька харак-
терних формулювань, що містяться в його зло-
боденних публіцистичних працях початку 1918 
р. - це констатація «кінця московської орієнта-
ції», визнання життєвої необхідності рівняння 
на західну цивілізацію, прискорена розробка 
чорноморської перспективи державного майбут-
нього україни. Водночас ці вихідні положення, 
запропоновані у м. Грушевським не є самостій-
ними концепціями, а виступають ідеологічною 
цілісністю лише при комплексному підході до 
вирішення українського питання. Кожна з них 
постає лише певною потенційною можливістю, 
припущенням, варіантом швидкого вироблення 
такої політики цР, яка мала реальну перспективу 
і була альтернативою більшовицькій. 

Звісно, обрання самостійницького курсу в 
державному будівництві доби цР після при-

йняття IV універсалу не означало повної від-
мови м. Грушевського від ідеї федералізму, від-
булося лише переосмислення політиком поняття 
«автономії» та автономного статусу для україни 
у «складі демократичної Росії». Нагадаємо, що 
автономізм у межах федералістської концепції 
м. Грушевського був завжди тісно пов’язаний з 
російським контекстом - Російською республі-
кою, яка має федеративний устрій, а також про-
водить демократизацію суспільства і влади. од-
нак, відбулося повне розчарування професійного 
історика, політика, державного діяча в утопічній 
більшовицькій теорії, фальшивій ідеології, зло-
чинній практиці радянської влади. Разом з тим, 
він також відкидав й програму шовіністичного 
«білого» руху з його половинчастими проектами 
конституційного монархізму. «перше, що я вва-
жаю пережитим і віджитим, таким «що згоріло 
в моїм кабінеті», се наша орієнтація на москов-
щину, на Росію, накидувана нам довго й уперто 
силоміць...» [1, c. 138], писав учений, осмислю-
ючи трагічні наслідки більшовицької агресії про-
ти уНР на початку 1918 р. причому, справжня 
незалежність уНР у викладі м. Грушевського 
поставала у формі демократичної і соціалістич-
ної української республіки [12, арк. 8]. До того 
ж він запевнив, що такі характеристики одно-
значно спрямовані на те, «аби відвернути всякі 
підозріннє, чи надії – що самостійність україни 
буде формою української реакції чи української 
національної виключности» [12, арк. 8].

однак, не варто применшувати роль особис-
тісного чинника, емоційності, амбіційності іс-
торика в контексті розуміння причин повернення 
до федералістської ідеї. можемо припустити, що 
м. Грушевський при всій своїй самостійності не-
рідко «грав за чужими правилами», сильно під-
даючись впливу негативних життєвих обставин. 
прикладом може служити зруйнування червоно-
армійцями м. муравйова його будинку в м. Киє-
ві у січні 1918 р., після чого можна спостерігати 
кардинальні переміни в акцентації, іноді взаємо-
виключні думки, висловлені ним у статтях «На 
переломі», «Кінець московської орієнтації» та 
інших. «25 січня, під час бомбардування Києва 
– писав вчений, - більшовики запальними снаря-
дами розстріляли дім, де я жив - наш фамільний 
дім, побудований десять літ тому за гроші, поли-
шені батьком...Довго було б оповідати і прикро 
навіть згадувати. Ніякі сили вже тепер не вер-
нуть його...» [1, c. 135]. пояснення внутрішніх 
мотивів ідейно-політико-правових трансформа-
цій м. Грушевського протягом життя і діяльнос-
ті є ілюстрацією складних тенденцій історично-
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го розвитку українського суспільства ХІХ – по-
чатку ХХ ст. Відтак основним інтелектуальним 
кредо вчений проголошує активізацію процесу 
усвідомлення політико-правових завдань україн-
ського визвольного руху з якісно нових позицій, 
не переобтяжених «спадщиною старого, пережи-
того» [1, c. 138]. 

у статті «На переломі» історик чітко окрес-
лює перспективи попередніх ідей національно-
визвольного руху та революційного часу, вказу-
ючи, що «сила старих поглядів і відносин в гро-
мадянстві не тільки гальмує темп поступу, але й 
викривляє його хід, і се особливо буває небезпеч-
но в такі відповідальні й критичні моменти, як 
нинішній» [1, c. 136]. у цей час м. Грушевський 
остаточно погоджується з фактом проголошеної 
самостійності уНР й намагається залучити все 
свідоме українство до участі в розбудові прин-
ципово нових засад незалежного державного 
життя. Аналіз політичного та морального стано-
вища українського визвольного руху в період го-
строго військового протистояння з агресорами-
більшовиками привів голову центральної Ради 
до важливості і актуальності визначення нових 
державницьких перспектив. Зрозуміло, що спо-
чатку потрібно було остаточно покінчити з ро-
сійським вектором розвитку, з орієнтацією на 
москву. 

універсальним засобом тут може виступити 
заперечення на історико-правовому рівні зв’язку 
з Росією. Будучи професійним істориком, м. Гру-
шевський вдало поєднав контраверсійні думки й 
еклектично обґрунтовував відсутність перспек-
тив відносин україни з Росією. Вченого обурю-
вала наявність спільних характеристик в діяль-
ності колишньої імперської бюрократії та пред-
ставників російського революційного руху, які 
були виявлені по відношенню до україни «твер-
доголовими централістами і об’єдинителями» 
[1, c. 139]. осмислення багатовікової імперської 
політики щодо україни привели історика до дум-
ки «про глибоку антитезу сих двох близьких по 
крові, а відмінних духом народів» [1, c. 141].

учений практично одразу теоретично почав 
обґрунтовувати основні характеристики моделі 
можливого федеративного союзу низки держав 
за участю україни. Саме в цей час з’являються 
ряд публікацій м. Грушевського: «Наша західна 
орієнтація», «Чорноморська орієнтація», «Нові 
перспективи», в яких висвітлені основні харак-
теристики його федералістської концепції. В їх 
основі лежить розуміння «нової україни», тобто 
такої, яка має відійти від безмежної віри в мож-
ливість організації спільного державного орга-

нізму з Росією. До того ж, цілком закономірним 
і слушним видається обґрунтування політиком 
підстав та суті небільшовицької державної орі-
єнтації. Саме ці думки лежать в основі констру-
ювання можливих варіантів і перспектив майбут-
ньої української державності. така принципова 
позиція зумовлювалася категоричним несприй-
няттям Раднаркомом лідерської ролі уцР на чолі 
з м. Грушевським в процесі переоблаштування 
значної стратегічної (української) частини ко-
лишньої імперії в демократичну федеративну 
республіку та агресивний, загарбницький ха-
рактер більшовицького режиму, передусім щодо 
українських земель.

Стаття «Наша західна орієнтація» відтворює 
суперечливий характер внутрішнього та міжна-
родного становища уНР, формує діаметрально 
протилежний до попередніх позицій погляд на 
завдання українського визвольного руху [1, с. 
141-144]. Варто виокремити стрижневу особли-
вість нових політико-правових наголосів м. Гру-
шевського. Він пропонує та обґрунтовує уже ціл-
ком інший цивілізаційний вибір для україни в 
бік об’єднання із західноєвропейської спільноти, 
при цьому намагаючись віднайти підстави для 
українського месіанізму та територіально окрес-
люючи сферу політичного впливу для майбутньої 
демократичної україни в межах чорноморського 
регіону. такі оригінальні конструкції з боку іс-
торика та політика обумовлені суто російським 
ментальним розумінням призначення та ролі 
держави на світовій арені, що само по собі при-
зводить до нестикування інтелектуального тексту 
та народницького світогляду. м. Грушевський 
зазначав, що український народ належить до за-
хідної культури при цьому, визнаючи великий 
орієнтальний вплив. україна є історично спорід-
неною з Німеччиною й Італією, перебуває в по-
стійному цивілізаційному, ментальному зв’язку 
із Заходом, живучи його ідеями. В українському 
народі, його генезі з’єдналися візантійські тра-
диції та їх комбінація, а також «перероблення 
нових західних здобутків і впливів» [1, c. 142]. у 
цій же статті у негативному ключі подається роль 
російського чинника української історії: «Росій-
ська національна політика приложила руку до 
того, щоб розірвати родинні й усякі інші зв’язки 
української інтелігенції з закордонними західни-
ми краями й похитнути її до Великоросії…» [1, c. 
144]. Водночас він застерігав, що «нам не треба 
підганяти наше життя під який-небудь західноєв-
ропейський зразок, хоч би і німецький» [3, c. 22]. 
Загалом праця не має конкретних висновків і за-
вершується висловленням патетичного звинува-
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чення у бік Росії. такі парадоксальні тверджен-
ня м. Грушевського пояснюються динамічною 
зміною суспільно-політико-правових поглядів на 
користь прогресивної європейської соціалістич-
ної ідеології. 

основною публікацією, яка формулює ідею 
федеративної україни поза російським контек-
стом і обґрунтовує наявність органічного істо-
ричного зв’язку із західною цивілізацією є стаття 
«Нові перспективи» [1, с. 146-152]. Саме у ній 
м. Грушевський намагається подати своє бачен-
ня нових державницьких перспектив україни в 
умовах проголошення самостійності і справж-
ньої війни на знищення з більшовиками. Голо-
ва центральної Ради бачить україну як якісно 
нову геополітико-правову цілісність. такі розду-
ми вченого характеризують його чітку і рішучу 
політико-правову переорієнтацію уже на систему 
європейських ідей та цінностей. Варто наголоси-
ти, що саме у цій статті фігурує думка, згідно з 
якою політик однозначно відносить український 
народ до германського світу. «Відчужена від сеї 
культури, від західного світу взагалі штучними, 
насильними заходами московськими, - пише він, 
- україна зможе тепер вернутись з новою, навіть 
– по реакції – з дещо перебільшеною силою до 
сього близького їй духом і вдачею світу. В пер-
шу чергу – до світу германського, німецького, 
з котрим і в минувшині у неї було найбільше 
зв’язків» [1, c. 148]. 

Своєрідним підсумком публіцистичної й 
політико-правової праці м. Грушевського на по-
чатку 1918 р. стало формування конфедерати-
вістської тенденції у державотворчій концепції. 
На практиці, виступаючи жорстким противником 
проявів самостійництва і націоналізму, в ідейно-
му плані, щляхом теоретичних обґрунтувань, він 
намагався поєднати ідеї федералізму і самостій-
ності, шукаючи відповідні підстави в історично-
му контексті. проте, слід вказати, що ці ідеї, без-
умовно, не були рівнозначні у світогляді м. Гру-
шевського. у контексті певної політико-правової 
ситуації він надавав перевагу одній з них, тим 
самим сприяючи амбівалентності державної 
структури уНР. Зрозуміло, що така суперечлива 
конструкція, збудована на внутрішньому проти-
річчі, та ще без надійної міжнародної легітима-
ції та підтримки, не мала сталої державницької 
перспективи. 

у квітні 1918 р. м. Грушевський, внаслідок 
державного перевороту, залишив керівництво в 
розігнаній центральній Раді. За доби гетьмана-
ту учений практично весь час перебував на не-
легальному становищі, відійшовши від політич-

ної діяльності. І уже після повалення режиму п. 
Скоропадського дав дуже критичну оцінку його 
здобуткам. прихід до влади Директорії уНР 14 
грудня 1918 р. подав надію щодо активізації і по-
дальшого розвитку українського революційного 
руху. Закономірно, що утворена без його участі 
нова державна структура викликала відповідну 
реакцію та оцінку ученого. м. Грушевський про-
понує скликати центральну Раду, яка має сфор-
мувати уряд, визначить термін проведення уста-
новчих зборів, а потім передасть їм законодавчі 
функції. одначе провідники Директорії й укра-
їнського національного союзу відкинули ці про-
позиції як неприйнятні. В уявленні м. Грушев-
ського така позиція означала фактичне визнання 
його колишніми соратниками по цР правомір-
ності розгону вищого представницького органу 
українського народу [8, c. 7]. 

такий хід подій змушував колишнього лідера 
цР шукати інші способи повернення до активної 
політичної діяльності. одним з них могла стати 
боротьба за утворення соціалістичної федера-
ції. Вже на початку 1919 р. у статті «Роковини 
української незалежності» учений пише, «що се 
проголошення самостійности хоч відтинає всякі 
претензії до україни представників старої й нової 
Росії, тим паче не погребує ідеї федерації україн-
ської Республіки з іншими республіками, з якими 
їй буде по дорозі…» [12, арк. 8]. повернення до 
ідеї федералізму і російського контексту не було 
випадковим. м. Грушевський і надалі перебував 
у полоні революційного, але соціалістичного 
світогляду. Він пише про потребу забезпечити 
вільний вибір україною свого майбутнього: «…
чи україна має зістатися окремішною державою, 
чи вона об’єднується в федерації не примусом і 
чиєюсь сторонньою волею, а своїм свобідним рі-
шенням» [12, арк. 8]. 

Доба центральної Ради була періодом одно-
часного утвердження та глибокої трансформації 
державно-правових поглядів м. Грушевського. 
ультиматум Раднаркому до української влади, 
розв’язання українсько-більшовицької війни, 
бачення особливої ролі цР по конструюванню 
демократичної федерації на теренах колишньої 
Російської імперії, визначили появу нових ідео-
логічних концептів, розроблених чільним укра-
їнським політиком. Вихід серії публіцистичних 
статей, в яких він виступив палким прихильником 
самостійності уНР в тогочасних складних умо-
вах та ворогом більшовизму, характеризує наяв-
ність спільного ідейно-політичного знаменника 
– бачення федеративної україни поза російським 
контекстом. Саме від цього відштовхувалися ін-



80 deceMbRie 2015

JURNALUL  JURIDIC  NAȚIONAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICĂ • НАцИоНАЛЬНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЖуРНАЛ: тЕоРИЯ  И  пРАКтИКА •  NATIONAL  LAW  JOURNAL:  TEORY  AND  PRACTICE

телектуальні конструкції формування майбутньої 
європейської й чорноморської федерації. Якісно 
новим твердженням м. Грушевського стала ідея 
внутрішньої федералізації України в її етнічних 
межах. такий погляд відображав народницьке 
розуміння вченим історичного розвитку україн-
ських земель, в якому домінуюче місце належало 
ідеї соборності.

Виїзд м. Грушевського з україни у березні 
1919 р. був спричинений категоричним непри-
йняттям його політико-правових пропозицій до 
Директорії уНР. «перевести свою роботу за кор-
дон, - писав політик, - поки на україні утворить-
ся правління, оперте на дійснім представництві 
трудового народу» [5, c. 219]. Він намагався по-
дати своє бачення розвитку революційних про-
цесів в україні, які б тісно залежали від особис-
тої участі колишнього голови центральної Ради 
у державному житті новопосталої уНР. Звісно, 
його позиція демонструвала інший підхід, ніж 
той, що сповідували лідери Директорії. Вони вже 
не усвідомлювали виняткову лідерську роль па-
тріарха революції. прикметно, що політик не був 
запрошений до участі у Державній нараді 16 січ-
ня 1919 р., а під час роботи трудового конгресу 
він не був обраний ні до президії, ні до редакцій-
ної комісії [7, c. 56-57]. Згодом о. оглоблин так 
охарактеризував постать вченого у пізніші часи: 
«В 1920-х роках постать м. Грушевського була 
сугубо трагічна. Грушевський був діячем форма-
ту провідника. Але він належав до генерації, яка 
вже виконала свою історичну ролю. у 20-х роках 
вона вже не була генерацією проводу, а генераці-
єю проводів в історико- правовому житті україн-
ства і в українській історіографії» [6, c. 82].

Вимушена еміграція м. Грушевського за кор-
дон стала слушною нагодою переоцінки його 
поглядів та діяльності. Зрозуміло, що він бажав 
знайти відповіді стосовно поразки його ідеї фор-
мування політико-правової платформи на завер-
шальному етапі функціонування центральної 
Ради. Значну роль також відігравав особистий 
чинник - у середовищі вітчизняної політичної 
еліти його уже не сприймали як головного лідера 
українства. у цьому контексті історика глибоко 
зацікавила живильність більшовицького політич-
ного курсу, в основі якого в першу чергу лежала 
соціальна складова – вимога соціальної рівності й 
гнучке поєднання федералістської доктрини. До 
того ж партійно-політична робота на чолі Закор-
донної делегації української партії соціалістів-
революціонерів (упСР) відкривала певні ле-
гальні можливості повернення на батьківщину 
не просто приватною особою, а лідером однієї з 

українських партій. Революційно-соціалістична 
й федералістська тематики у поєднанні з ґрун-
товними суспільствознавчими дослідженнями 
прикметно характеризують сутність творчого до-
робку м. Грушевського у період еміграції. 

Аналіз праць м. Грушевського пореволюцій-
ного періоду дозволяє виокремити два основних 
положення його федералістської концепції. пер-
ша теза – це розуміння федералізму в контексті 
світової революції, яка отримала свій розви-
ток від ідеї створення Всеросійської федерації 
та соціалістичних переконань м. Грушевського 
під час спроби їх втілення в життя наприкінці 
1917- початку 1918 рр. Друга теза – обґрунтуван-
ня конфедеративної моделі союзу держав, яка б 
спиралася, в першу чергу, на поступову конота-
цію терміну «федерація», а також зародженням 
радянофільських настроїв в системі політико-
правових поглядів історика. 

Ідея федералізму м. Грушевського в емігра-
ції була концептуально розвинена та доповнена 
потребою у застосуванні не лише федеративної 
форми у відносинах між народами, а також сто-
совно внутрішнього суспільного устрою країни 
та відповідно формування її адміністративно-
територіального поділу. у цьому контексті при-
вертає увагу думка вченого: «Чи буде українська 
Республіка формально зватися федеративною, чи 
ні, фактично вона однаково повинна організува-
тись як федерація своїх фактичних республік-
громад» [4, c. 44]. м. Грушевський ставить пи-
тання про форму державного устрою: «Чи укра-
їнська радянська республіка має бути унітарна, 
чи федеративна» [7, c. 43]. Він вважав законним 
право на федеральний зв’язок не тільки правом 
україни у відносинах до інших національних те-
риторій, але й і за окремими частинами україн-
ської території визнавав право домагатись феде-
ральної української республіки. 

отже, на еміграції м. Грушевський продо-
вжує розвивати ідею внутрішньої федералізації 
україни, яку він виводив після розриву з росій-
ським контекстом. Значної ваги він надавав те-
риторіальній консолідації українських земель, не 
лише в межах адміністративного устрою, а й со-
борної єдності. Соборність м. Грушевського не 
обмежувалася західним федералізмом, а навпаки 
виступала її внутрішнім наповненням. Хоча, во-
чевидь, шлях від народництва до партикуляриз-
му явно суперечив ідеї унітарності українських 
земель.

Закономірно, що згодом адміністративно-
територіальний устрій радянської україни 
м. Грушевський розробляв як федерацію гро-
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мад та їх рад. у цій схемі на перший план ви-
сувався принцип місцевості, тобто кооперації 
різних елементів «трудящого люду»: селянства, 
робітництва, трудової інтелігенції. Соціалістич-
ні ідеали закономірно привели м. Грушевського 
до обґрунтування ідеї федеративно-радянського 
устрою, який конструювався наступним чином 
– робітничо-селянська рада громади (комуни), 
місцеве об’єднання (волость, місто), земля, Все-
український конгрес рад або центральна Рада [4, 
c. 43]. цікаво, що запропонована вченим модель 
багато в чому збігалася з радянською формою 
народоправства. Виходячи з такої вертикалі дер-
жавної структури, він зазначав: «Коли загальна 
організаційна робота буде скуплена (тобто зосе-
реджена – І.Г.) в органах земель, а всеукраїнський 
конгрес обмежиться тільки тим, що доконче му-
сить бути скуплене (зосереджене) в центральнім 
органі, як справи міжнародної політики, оборона, 
адміністрація військова і морська і т. ін., все ж 
інше буде віддане в компетенцію землі, то укра-
їнська республіка в останнім рахунку буде феде-
рацією земель — сполученими штатами україни. 
тоді тим самим відпаде питання про спеціальне 
становище країв, котрим історичні умови надали 
відмінну етнографічну, економічну чи культурну 
фізіономію, як, скажімо, Крим, Бессарабія, Гали-
чина, чи які інші» [11, арк. 19]. А в випадку, коли 
україна буде розвиватися надто централізовано, 
то питання про федеративний статус окремих зе-
мель будуть порушувати, власне, самі громади. 
Внутрішня федералізація вимагала обґрунтуван-
ня її доцільності та перспективності, чого й праг-
нув окреслити історик у своїх пропозиціях, які 
містилися в аналізованих нами статтях.

Стаття «українська партія соціалістів-
революціонерів та її завдання» [1, с. 225-236] 
стала своєрідним маніфестом соціалістичних та 
федералістських поглядів м. Грушевського. Їх 
характеризує складний симбіоз європейського 
гуманістичного спрямування, слов’янофільських 
перспектив україни, радянських форм організа-
ції суспільного життя, народницька концепція іс-
торії україни. 

Зауважимо, твердий і сталий народницький 
світогляд живив державно-правову ідею м. Гру-
шевського в еміграції більше, ніж невеликий 
досвід державотворчої діяльності в період цен-
тральної Ради. Зрештою, українську перспективу 
він бачить і моделює як федерацію українських 
земель, своєрідні сполучені штати україни [4, c. 
44]. отже, можна констатувати беззаперечний 
вплив м. Грушевського на формування ідеоло-
гічної і політико-правової платформи української 

партії соціалістів-революціонерів (упСР) (т. зв. 
центральної течії). Він повірив у соціалістичний 
інтернаціоналізм власне у поданні, тлумаченні 
більшовизму, сподівався досягти встановлення, 
зміцнення і розвитку української державності 
лише разом з російською, розумів федералізацію 
як найкращий шлях забезпечення єдності україн-
ського суспільства. такі специфічні світоглядні 
конструкції визначили й подальші кроки м. Гру-
шевського.

Вчений постійно шукав можливість повер-
нення на батьківщину, при цьому уважний аналіз 
його тодішніх поглядів дозволяє стверджувати, 
що він внутрішньо він уже був готовий до тако-
го рішення. підсумки партійно-публіцистичної 
праці м. Грушевського в еміграції, відірваність 
від українських реалій змусили його переосмис-
лити ставлення до більшовицької ідеології та 
політики. першим кроком до реалізації плану 
повернення до уСРР, можна вважати лист уче-
ного до секретаря цК Кп(б)у С. Косіора від 19 
липня 1920 р. Головним змістом листа є пошук 
можливостей співробітництва з більшовиками. 
текст фактично містить чотири блоки питань: 
становище україни, українські радянські партії, 
федерація і незалежність україни і Галичина. у 
листі м. Грушевський викладав власний погляд 
на оптимальне співіснування ідей федерації і 
самостійності, при цьому виокремлюючи неза-
лежність україни як умову укладення повноцін-
ної федерації рівних між собою соціалістичних 
республік [2, c. 273].

таким чином, визнання м. Грушевським біль-
шовицької влади та радянської україни, його 
повернення до Києва у 1924 р. не було спонтан-
ним, випадковим кроком. Як і раніше, йому були 
властиві народницькі погляди, прихильність до 
федералізму, соціалістичний догматизм, віра у 
соціалістичну революцію, ненависть до буржуа-
зії [8, c. 17]. Дослідниця В. піскун стверджує, що 
цей крок вченого був зумовлений не лише його 
палким бажанням прислужитися українському 
народові, а й цілеспрямованою, витонченою єзу-
їтською політикою, в т. ч. й інформаційною, біль-
шовицької влади щодо повернення з еміграції на 
Батьківщину визначних українських діячів з ме-
тою створення у громадськості ілюзії існування 
незалежної радянської україни та її справжньої 
українськості [9, c. 485]. 

висновки. Державно-правові погляди м. 
Грушевського після повалення центральної Ради 
зазнали певних трансформацій. На їх зміну зна-
чною мірою вплинуло велике бажанням вченого 
повернутися до активної державної, громадсько-
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політичної та наукової діяльності. Внутрішня 
політична і національна ідентифікація визначила 
прихильність ученого до соціалістичних ідей, в 
т. ч. й у більшовицькій інтерпретації та дотри-
мання федералістської концепції на шляху розбу-
дови державності україни. у цей період вчений 
уже практично не згадує про можливість автоно-
мії україни у складі соціалістичної федеративної 
Росії. місце концепту доби центральної Ради 
займає самостійність україни у конфедеративно-
му союзі соціалістичних держав. Якщо перший 
ґрунтувався на історичному досвіді, то другий – 
на сліпій, наївній вірі в ідеали соціалістичної ре-
волюції, яку постійно роздмухувала комуністич-
на партія Леніна-Сталіна. причому не гребуючи 
масовими злочинами проти людяності. 
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витоки розшукової діяльності йдуть у глиби-
ну віків, назвати конкретний період виник-

нення її основ достатньо обтяжливо. Розшукова 
діяльність в україні має глибокі історичні коріння 
і нерозривно пов’язана з розвитком державності. 
Найперші згадки про встановлення за загальним 
властивостями слідів, особи, яка вчинила злочин 
і скривається, відносяться до первіснообщинного 
ладу. у ті роки слов’яни активно добували інфор-
мацію необхідну для забезпечення їх безпеки за 
допомогою агентів, «путників», купців, таємних 
лазутчиків. у додержавні період історії людства 
не існувало спеціальних органів, які б здійснюва-
ли, розшук порушників общинних порядків, роз-
слідування родових конфліктів або приводили у 
виконання санкції, що могли би застосовуватись 
до зловмисників. Конфлікти вирішувалися шля-
хом відшкодування заподіяної шкоди, викупу, але 
найчастіше – через кровну помсту. Серед специ-
фічних прийомів встановлення винної особи у 
деяких народностей побутував так званий “допит 
жертви”. по мірі розшарування родового суспіль-
ства окремі старі племінні звичаї втрачали силу, 
інші розвивалися стосовно нових умов суспіль-
ного розвитку. це також стосувалось звичаїв, які 
регулювали відносини між потерпілим та особою, 

яка заподіяла потерпілому шкоду. Згодом розділ 
первіснообщинного суспільства на класи та прояв 
суспільних потреб, які визвали зародження основ 
державності, зумовило виділення різних держав-
них функцій, у тому числі поліцейської. у перших 
правових актах ранньофеодальної держави також 
були закріплені деякі звичаї з розшуку злочинців, 
які себе виправдали.

Історія держави і права Київської Русі свідчить 
про те, що на початковому етапі становлення дер-
жавності правоохоронна функція обмежувалася. 
Встановлення злочинця і виявлення викраденого 
майна було покладено на самих потерпілих. Дав-
ньоруське право ґрунтувалося на позовному, при-
ватному характері судового вирішення конфліктів 
для захисту порушених інтересів, яке передбача-
ло необхідність не тільки ініціативного звернення 
потерпілого від злочину з офіційною скаргою, але 
й покладало на нього тягар встановлення злочин-
ця і доведення його провини.

під час правління великокнязівської динас-
тії Рюриковичів першим повним зводом Законів 
стала Руська правда. цей документ, якому поклав 
початок Ярослав мудрий в 1016 році створювався 
протягом XI - XII сторіч і отримав свою назву в 
1072 році. «правда Ярослава» представляє най-

ЕКСКУРС  в  ІСТОРІЮ  вИНИКНЕННЯ  ПРАвОвОЇ  бАзИ  ТА 
РОзвИТКУ  ОПЕРАТИвНО-РОзшУКОвИХ  І  СЛІДЧИХ  ПІДРОзДІЛІв  
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ад’юнкт кафедри оперативно-розшукової діяльності Національної академії внутрішніх справ

SUMMARY
The article is dedicated to the occurrence and development of the legal framework, which regulates the activities of the 

operational and search departments of the bodies of internal affairs of Ukraine and the organizational and legal establishment 
of the criminal and preliminary investigation bodies, as an independent institution in the system of Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine. The formation of a centralized state and the complexity of social life caused the natural growth of 
importance of the role of public authorities in the fight against crime. The development of operational and search activity in 
Ukraine has deep historical roots and is inextricably connected with the development of the statehood. The formation of a 
centralized state and complexity of social life quite naturally increased the role of government in the fight against crime.
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Ukraine.

* * *
Стаття присвячена виникненню, розвитку правової бази, що регламентує діяльність оперативно-розшукових 

підрозділів органів внутрішніх страв україни та організаційно-правовому становленню карного розшуку та органів 
досудового розслідування, як самостійної служби в системі міністерства внутрішніх справ україни. по мірі фор-
мування централізованої держави й ускладнення суспільного життя цілком закономірно відбувалося зростання ролі 
державних органів у боротьбі зі злочинністю. Розвиток оперативно-розшукової діяльність в україні має глибокі 
історичні коріння і нерозривно пов'язано з розвитком державності. по мірі формування централізованої держави й 
ускладнення суспільного життя цілком закономірно зросла роль державних органів у боротьбі зі злочинністю.

Ключові слова: історія, слідчий, оперативно-розшукова діяльність, розшукові дії, розслідування злочину, за-
конодавство україни.



84 deceMbRie 2015

JURNALUL  JURIDIC  NAȚIONAL:  TEORIE  ȘI  PRACTICĂ • НАцИоНАЛЬНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ЖуРНАЛ: тЕоРИЯ  И  пРАКтИКА •  NATIONAL  LAW  JOURNAL:  TEORY  AND  PRACTICE

давніший текст записаного руського права. у ній 
були і норми, що визначали порядок розслідуван-
ня злочинів, а точніше, форми досудових відно-
син потерпілого і особи, яка заподіяла шкоду. Звід 
неодноразово поповнювався князівськими стату-
тами і церковними законами. у «правді Яросла-
ва» закон ще допускав кровну помсту за вбивство 
людини, але мстити могли тільки близькі роди-
чі (брат, батько, син). А в «правді Ярославичів» 
помста була взагалі заборонена і замінена штра-
фом – вирою. Вира йшла князеві. Закон захищав 
адміністрацію, майно, робоче населення княжих 
вотчин. «Руська правда» регулювала відносини 
між людьми в суспільстві за допомогою законів, 
що призводило в порядок державну і суспільне 
життя. 

у Київській Русі «розшук» як правова категорія 
був відомий з часів «Руської правди», де перед-
бачався порядок пошуку зниклих предметів або 
рабів. під час скоєння злочину учасниками роз-
шуку був достатньо широкий круг осіб: власник, 
продавець і покупець майна, що розшукувалось 
або родич особи, яка зникла. До числа учасників 
розшуку потрапляли цілі громади, які несли від-
повідальність за встановлення злочинця. 

Для тих часів розшук мав добре розроблену 
процедуру и нормативно передбачені розшукові 
міри: звід, заклич, гоніння слідів. Звід входив у 
сукупність розшукових заходів, які є елементами 
процесуальної діяльності. під зводом розумілась 
сукупність дій, тобто цілеспрямований пошук, під 
час якого проводилась очна ставка між людьми, 
які якимось чином зв’язані з предметом пошуку 
і які здатні вказати подальший напрямок пошуко-
вої діяльності. Звід як засіб розшуку був відомий 
на Русі задовго до Руської правди, проте його не 
було процедурно визначено. 

Звід складався в ініційованому розшуку по-
терпілим ймовірного злочинця шляхом заклику 
– публічної заяви про злочин в місцях скупчення 
співгромадян (найчастіше на базарній площі, на 
торгу) і особистого розшуку. Звід застосовувався 
часто при встановленні винної в крадіжці особи 
і розшуку вкрадених речей. Заклич являв собою 
обов’язкову умову проведення зводу. ця дія ви-
ступає прообразом оголошення в розшук людини 
або предмета. Без закличу розшук шляхом зводу 
проводити не дозволялося. про те, що розшук 
проводився відповідно до правових правил свід-
чить та обставина, що до закличу пред’являлися 
певні вимоги, – оголошувати про розшук можна 
було тільки відносно строго певного, що володіє 
чіткими індивідуальними ознаками об’єкта; про-
водити заклич відносно викрадених грошей чи 

інших об’єктів, що не мають відмітних індивіду-
альних ознак заборонялося; заклич проводився 
в публічних місцях за місцем виявлення факту 
зникнення майна.

“Гоніння сліду” полягало у розшуку злочинця, 
що зник з місця злочину, по залишених їм слідах. 
Розшук здійснювали ємці – ловці злодія, які судя-
чи з усього, були першими розшукними агентами 
в історії органів, що вели боротьбу зі злочинністю. 
Гоніння сліду як засіб розшуку також мав свої про-
цедурні правила і здійснювався потерпілим, чле-
нами громад і добровольцями. Якщо слід губився 
в степу, на великій дорозі, поза межами населено-
го пункту, то розшук припинявся. Якщо слід при-
водив до села, то громада була зобов’язана видати 
злодія, або заплатити штраф.

Змістовний аспект розшуку, виходячи з істо-
ричних документів, включав не тільки виявлен-
ня розшукуваних осіб або предметів, але також 
отримання відомостей, що стосуються обставин 
вчинення злочину, таких як причетність окремих 
осіб до даної події. На підставі таких відомостей 
надалі приймалося рішення про винність (неви-
нності) і покарання окремих осіб. Слід розуміти, 
що результати розшукової діяльності безпосеред-
ньо ставали основою для процесуальних рішень. 
Руська правда стала основою для нормативного 
регулювання розшуку і в середні віки.

по мірі формування централізованої держави 
й ускладнення суспільного життя цілком зако-
номірно відбувалося зростання ролі державних 
органів у боротьбі зі злочинністю. З розвитком 
феодального суспільства на Русі, зростанням май-
нової нерівності людей і поглибленням їх класо-
вого розшарування функцію активного пересліду-
вання злочинців бере на себе держава, захищаючи 
в першу чергу інтереси феодалів. На початковій 
стадії розвитку державності на Русі спеціального 
поліцейського апарату не існувало. поліцейські 
функції на території свого князівства здійснював 
князь і різні представники його адміністрації. В 
основному розслідування справ про злочини до-
ручалося князівським вірникам, мечникам, пере-
писувачам, тіунам, десяцьким попередникам су-
часних слідчих або оперативних працівників. На 
їхню користь були встановлені особливі мита, а 
під час розслідування вони одержували утриман-
ня (“годування”) від жителів тієї місцевості, де 
проводили розшукові та інші дії. у XIII-XV сто-
літтях з’явилися спеціальні особи, які отримали 
повноваження від князя вести розшук в містах 
– намісники, волостилі. Для затримання розбій-
ників з центру періодично посилалися так звані 
особливі сищики, з якими на обшук відправляли-
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ся селяни. по закінченні розшуку сищики достав-
ляли здобуті матеріал до наказу. З представлених 
відомостей робилися вибірки, і справа доводилась 
царю. при цьому особливе значення надавалося 
використанню таких заходів, як негласне вивід-
ування і використання таємних підсильних. Вже 
в той час виникла необхідність у законодавчо-
му закріпленні та врегулюванні такої важливої   
для забезпечення безпеки держави функції – як 
оперативно-розшукова робота (діяльність). по 
мірі формування і зміцнення централізованої фе-
одальної держави відбувається подальший розви-
ток адміністративно-судових органів, у тому чис-
лі вдосконалюється і система розшуку злочинців, 
особливо розшукової роботи, у справах про дер-
жавних злочинців і лихих людях – будь-яких не-
безпечних з погляду феодального суду злочинців.

Розбійництво в стародавній Русі отримало до-
сить широке поширення і викликало різку реак-
цію феодального дворянства. у зв'язку з чим, у 
XVI столітті цар Іван Грозний створює систему 
центральних органів управління державою, зва-
них наказами. у цьому зв’язку судово-розшукові 
функції всієї держави полягають на Розбійний 
наказ, який проіснував з 1539 року до 1701 року. 
Створення розбійного наказу супроводжувалося 
введенням виборних органів управління на місцях 
– губних і земських хат. Губні органи здійснювали 
головним чином кримінально-поліцейські функ-
ції. Існуючий з 1539 року Розбійний наказ - висту-
пав як центральний орган кримінальної поліції, 
що санкціонував вироки губних органів, і був дру-
гою інстанцією для розгляду розбійних і таємних 
справ на території всієї держави.

Розбійний наказ був центральним відомством, 
що очолив місцеві органи, через які вів бороть-
бу зі злочинністю. Раніше ці функції виконували 
намісники і волостилі – представники князівської 
адміністрації. у період 1555-1556 рр. приймається 
Статутна книга розбійного наказу, яка послужила, 
правовою основою зародження системи органів 
боротьби з кримінальною злочинністю. Розбійний 
наказ у цьому зв’язку перетворився на централь-
ний орган галузевого управління, виступаючи в 
ролі поліції, суду і виконавця своїх вироків.

тривалий період часу функції поліцейських 
установ здійснювалися в Русі центральними та 
місцевими органами влади (наказами, пристава-
ми, воєводами). Їх правова діяльність регламенту-
валася: Судебником Івана ІІІ 1497 року, Судебни-
ком Івана ІV 1550 року, Соборним укладенням у 
1649 році, указними книгами Наказів – таємних 
справ, Земського, Розбійного, Холопьего, а та-
кож указами царя і Боярської Думи. у Соборному 

укладенні 1649 року особлива увага приділяєть-
ся пошуковому процесу по державних злочинах. 
Соборне укладення 1649 року, стало першим по-
вним зібранням законодавчих актів, що включа-
ли питання державного, адміністративного, фі-
нансового, цивільного, кримінального права та 
судочинства, яке проіснувало майже 200 років. 
у ньому знайшли відображення і правове закрі-
плення раніше сформовані форми і методи роз-
шукового процесу. Разом з тим новий звід зако-
нів забезпечив розширення розшукової сфери за 
рахунок вдосконалення системи доказів. На зако-
нодавчому рівні була встановлена обов’язок всіх 
підданих повідомляти про державні злочини, що 
стали їм відомі. Закон вимагав від всіх підданих 
активної участі у викритті державних злочинців. 
при цьому провадження по державних справах 
починалося, із заяви про скоєний злочин чи про 
злочин, що готується, в якому обов’язково вка-
зувалося ім’я заявника. Разом з тим розшук міг 
проводитися і за анонімними повідомленнями – 
“підкидними листами”. Суттєвим для розшуку по 
державним справам було правило отримати осо-
бисте визнання підозрюваного. тому першорядне 
значення при розслідуванні мали очні ставки за-
явника з обвинуваченим і особливо тортури. Во-
єводи і наказові дяки дошукувалися правди всіма 
дозволеними і недозволеними методами розшуку. 
передбачаючи широке коло прийомів дізнання та 
суворого покарання, укладання бачить у кожному 
члені суспільства дійсного або гаданого “ворога” 
і поспішає залякати його загрозою жорстокої кари 
з тим, щоб утримати від правопорушення. 

політична діяльність в основному була підпо-
рядкована забезпеченню політичної та економіч-
ної безпеки державного устрою. На початку XVII 
століття політичному розшуку приділялася осо-
бливе значення. Справи по політичних злочинах 
виділялися із загальної кількості кримінальних 
справ. у Соборному укладенні можливо зустрі-
ти норми, що закріплюють деякі кримінально-
процесуальні обов'язки, таких посадових осіб 
держави, як сищики. посади сищиків стають по-
стійними в органах місцевого самоврядування – 
губних установах. при цьому вони заміщувалися 
особами, яких визначав цар і були фактично пред-
ставниками центральної судово-розшукової влади 
на місцях. 

В 1655 році було створено Наказ таємних 
справ, що було початком зародження таємної (по-
літичної) поліції. Наказ таємних справ, по суті, 
представляв особисту канцелярію царя. Головною 
його функцією був контроль за діяльністю нака-
зів, який носив як явний, так і прихований харак-
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тер. Наказ таємних справ розслідував політичні 
справи, що зачіпають інтереси царської влади. 
Створення Наказу таємних справ сприяло роз-
витку і вдосконаленню неофіційних (секретних) 
методів розслідування, які згодом переносяться 
в сферу боротьби з загально кримінальною зло-
чинністю. Наказ таємних справ повністю контр-
олював всю діяльність нижчестоящих наказів по 
розкриттю і розслідуванню політичних злочинів. 
І хоча Наказ таємних справ був скасований в 1676 
році, він може вважатися родоначальником орга-
нів розшуку. З метою централізації зусиль по бо-
ротьбі зі злочинністю указом від 26 жовтня 1681 
року розбійні і татині справи з Земського наказу, 
були передані в Розбійний наказ, який з 6 листопа-
да 1683 року перейменували в Розшуковий. поло-
ження сищиків було вже вище положення губних 
старост, які перебували в їхньому віданні, як і вся 
земська поліція. проте Розшуковий наказ, також 
було скасовано протягом 8 років.

під час правління петра I (1672-1725 рр..) 
формувався весь державний апарат. у 1701 році 
петро I ліквідує розшуковий наказ, що не відпо-
відає потребам часу, і ліквідує посаду сищиків. 
Були зроблені нові спроби активізації розшукової 
справи. Для ведення «розшуків» по «державним 
справам» в 1702 році створюється преображен-
ський наказ. пізніше функції наказу перейшли до 
таємних розшукових справ канцелярій. Саме тоді 
було покладено початок створення регулярної по-
ліції і законодавчого регламентування її діяльнос-
ті. у цей період в Російський Імперії, у складі якої 
перебувала україна, вперше була створена регу-
лярна поліція – спеціальний апарат, відділений від 
загально адміністративних органів державного 
управління. Завдання поліцейських органів були 
як і раніше численні, але головним з них стала 
боротьба зі злочинністю. Вже незабаром інсти-
тут сищиків фактично був відновлений. про це 
свідчить указ Сенату від 12 жовтня 1711 року, в 
якому йдеться «про безперешкодний розшук, пе-
реслідування сищиками злодіїв, розбійників і їх 
спільників». З’являється тенденція застосування 
розшукової діяльності у боротьбі зі злочинністю, 
а таємні методи отримують найбільше поширен-
ня. Для вдосконалення її організації неодноразово 
робилися спроби створення централізованих ла-
нок поліцейського апарату.

Діяльністю петра I була закладена база право-
вого регулювання розшукової справи на штатних 
державних засадах. 25 травня 1715 року в петер-
бурзі видається указ про заснування поліцейської 
канцелярії. 25 травня 1718 року петро I затвер-
джує інструкцію, що отримала назву «пункти», 

яка складалася з 13 пунктів і власноручного допо-
внення царя. В інструкції визначалася компетен-
ція петербурзької поліції. 27 травня 1718 року спе-
ціальним указом цар засновує в Санкт-петербурзі 
посаду генерал-поліцмейстера, який очолив полі-
цейську канцелярію. Генерал-поліцмейстер керу-
вав всією поліцейською службою у столиці, у під-
порядкуванні якої знаходилися солдати і унтер-
офіцери. Боротьба з загально кримінальною зло-
чинністю не відрізнялася різноманітністю методів 
розшуку. Виявлення речових доказів та аналіз 
чуток використовувалися, як прийомів дізнання. 
основним правилом є формалізована оцінка дока-
зів, що свідчить про переважання розшукових ви-
токів у кримінальному судочинстві того часу. Зга-
даний указ є помітною віхою у зародженні право-
вого регулювання розшукової роботи держави. В 
цей же час отримує організаційно-правове закрі-
плення орган політичної поліції – таємна канце-
лярія (1718 рік), на чолі якої був поставлений п.А. 
толстой. у структурі даної служби відновлюється 
інститут сищиків і, крім того, видається інструк-
ція (1719 рік), яка дозволяє створювати для про-
вадження розшукових справ поліцейські команди 
з військовослужбовців. Регламент або Статут Го-
ловного магістра затверджений петром I 16 січня 
1721 року є своєрідною віхою в організаційно-
правовому становленні розшукової справи. у ньо-
му визначається не тільки завдання поліцейських 
органів, а й загальне призначення поліції. 19 січня 
1722 року у великих містах були засновані посади 
поліцмейстерів, при яких створювалися канцеля-
рії поліцмейстерських справ. петро I реформував 
весь державний апарат, поклав початок створен-
ню регулярної поліції як штатного державного ор-
гану. після смерті петра I, в 1730 році, був ство-
рений розшуковий наказ, а в 1746 році – особлива 
експедиція у справах злодіїв і розбійників. обидві 
установи проіснували недовго.

у лютому 1726 року на престол посіла Катери-
на I, яка створила Верховну таємну раду, що за-
ймалася розслідуванням політичних злочинів. у 
цьому зв'язку в травні 1726 року скасовується та-
ємна канцелярія. Нова імператриця Анна Іоанів-
на, в 1730 році ліквідувала Верховну таємну раду 
і 24 травня 1731 року заснувала для розслідування 
політичних злочинів особливу канцелярію на чолі 
з колишнім міністром петровської таємної канце-
лярії генералом А.І. ушаковим. у цьому зв'язку 6 
квітня 1731року новому органу було присвоєно 
назву Канцелярія таємних розшукових справ, яку 
було знищено маніфестом петра III від 21 люті 
1762 року. Важливою віхою на шляху становлен-
ня та розвитку розшукової справи з'явився указ 
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1728 року, який наказував всім губернаторам і 
воєводам виконувати закони і розпорядження, які 
виходять від верховної влади, Сенату і колегії, – 
охороняти тишу і спокій на ввіреній їм території. 
Велику роль у правової регламентації становлен-
ня регулярної поліції в містах послужив законо-
давчий акт «про заснування поліції в містах» від 
23 квітня 1733 року. Відповідно до цього акту по-
ліцейські органи в невеликих містах називалися 
конторами поліції і перебували в підпорядкуванні 
Головної поліцмейстерської канцелярії в петер-
бурзі.

у 1775 році створюється повітова поліція у 
вигляді Нижнього земського суду. Він мав у сво-
єму складі капітан-справника і кілька засідателів 
з числа дворян. Канцелярія суду складалася з двох 
столів – виконавчого та слідчого. 8 квітня 1782 
року Катерина II підписала «Статут благочинну 
або поліцейський», який визначав структуру по-
ліцейського апарату в містах. Згідно зі Статутом 
у містах створювалися нові поліцейські органи – 
управи благочинну. В кінці XVIII століття триває 
процес створення і вдосконалення спеціалізова-
них державних органів по боротьбі зі злочинністю 
та охороні громадського порядку – поліції, відмін-
ною рисою якої було різноманіття її організації в 
різних містах і місцевості держави, що багато в 
чому визначалося відсутністю центрального орга-
ну управління поліцейськими установами.

у 1801 році царським маніфестом розкрит-
тя та судове слідство політичних злочинів було 
передано Сенату, а також судам у кримінальних 
справах та загальній поліції. маніфестом від 8 ве-
ресня 1802 року замість державних колегій були 
засновані міністерства, разом з тим і міністерство 
внутрішніх справ. першим міністром внутрішніх 
справ був призначений граф Кочубей Віктор пав-
лович – великий державний діяч першої половини 
ХІХ століття, один з ініціаторів та авторів проекту 
створення міністерства. особлива канцелярія без 
зміни функцій увійшла в міністерство внутрішніх 
справ, а її співробітники продовжували займатися 
політичним розшуком. у зв’язку зі створенням в 
1826 року третього відділення Власної Його Імпе-
раторської Величності канцелярії – самостійного 
органу політичного розшуку і слідства – особли-
ва канцелярія міністерства внутрішніх справ була 
скасована, а її функції передані третьому відділен-
ню, яке було оголошене органом “вищої поліції”. 
В Інструкції слідчої комісії третього відділення 
можна виявити використання в розшуку спеціаль-
них методів. Для виявлення та викриття злочинців 
використовувався спеціальний штат нижчих полі-
цейських чинів, які проводили пошук, майстерно 

маскуючись під різні категорії правопорушників 
або обивателів.

Як і раніше політичний розшук випереджав 
розшук кримінальний. Була чітко організована 
реєстрація “неблагонадійних” з їх точними при-
кметами. Необхідно відзначити, що архів третьо-
го відділення Власної Його Імператорської Велич-
ності канцелярії не тільки відіграв значну роль у 
становленні та зміцненні політичної поліції, але й 
істотно вплинув на подальший розвиток системи 
обліків карного розшуку.

В 1832 році було видано Звід законів Російської 
Імперії та в 1845 році укладання про кримінальні 
та виправні покарання. у відповідності до Зводу, 
що був складений з двох частин – законів “про 
злочини і покарання взагалі” і законів “про судо-
чинство за злочинами”, на поліцію покладалося 
здійснення слідства і виконання вироку. попере-
днє слідство, в тому числі розшукові дії у справі, 
починалися при наявності визначених законом 
приводів. одним з них було власний розсуд по-
ліції. право проведення розслідування по кримі-
нальних справах надавалось законодавством ши-
рокому колу посадових осіб та органів. Важливе 
значення надавалося отриманню власного визна-
ння підозрюваного в процесі розслідування. Кри-
мінальний процес залишався розшуковим з усіма 
його класичними ознаками, – таємністю, писем-
ністю, формалізмом, всевладдям поліції і чинов-
ників і повне безправ’я обвинуваченого.

процес формування органів кримінальної роз-
шукової поліції в україні по справжньому почав-
ся тільки на рубежі ХІХ-ХХ сторіч. До 60-х років 
ХІХ сторіччя цьому передували умови, в яких не 
було потрібно чіткого розподілу функцій загаль-
ної поліції. Але найважливіші реформи другої 
половини ХІХ сторіччя – селянська, земська і су-
дова, вплинули на всю поліцейську структуру, ро-
блячи її більш гнучкою за рахунок спеціалізації, 
утворення нових підрозділів і служб, у тому числі 
розшукової поліції. 

На структурно-функціональний пристрій по-
ліції і її компетенцію суттєво вплинула судова ре-
форма початку 60-х років ХІХ сторіччя. Вперше 
після видання судових статутів 1864 року, термін 
“слідчий” знайшов сучасне звучання. Розслідуван-
ня злочинів до 1860 року здійснювалося міською 
та земською поліцією. Сутність розслідування по-
лягала у збиранні доказів, що дозволяють виявити 
і викритті винного. Воно поділялося на дві форми 
– попереднє і формальне. Завдання попереднього 
розслідування полягало у встановленні обставин 
скоєння злочину. під час проведення формально-
го слідства з’ясовувалося, чи дійсно обвинуваче-
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ний вчинив злочин і підлягає він покаранню чи 
ні. указом імператора олександра ІІ від 8 червня 
1860 року були засновані посади судових слідчих. 
До їх службових обов’язків належало проваджен-
ня слідства по всіх злочинах, що належать до ві-
дання судів. посада судового слідчого прирівню-
валася до посади члена повітового суду. Статут 
явно віддавав перевагу у провадженні розшуку у 
справі судовому слідчому. Розшукова діяльність, 
вимагала високого професіоналізму і займала ба-
гато часу і сил у слідчого. у зв’язку з чим слідство 
по кожній справі затягувалося, кількість справ, 
що знаходяться у слідчого, росла. Дані обставини 
обумовили виникнення слідчого-сищика, який од-
ночасно вів розшук по всіх своїх справах. Злиття 
функції розшуку та судового слідчого негативно 
позначилися, як на організації взаємодії чинів по-
ліції і судових слідчих, так і на результатах розслі-
дування кримінальних проваджень. Була відсутня 
правова основа організації взаємодії між чинами 
поліції і судовими слідчими. Не дивлячись на 
спільність завдань, існувало виражене протибор-
ство і зневага двох систем, що виражалося в не-
бажанні приймати участь в спільній організації 
розкриття і розслідування злочинів, що приводи-
ло до масової тяганині кримінальних проваджень 
та неякісному правосуддю.

До 1907 року зростання злочинності змусило 
міністерство внутрішніх справ створити і роз-
ширити мережу розшукових підрозділів у скла-
ді Департаменту поліції при канцеляріях обер-
поліцмейстерів, поліцмейстерів і градоначальни-
ків в Києві, Ризі, одесі, тифлісі (з 1936 року тбі-
лісі), Баку, Ростові-на-Дону та інших великих міс-
тах країни. Хоча структура і функції розшукових 
апаратів визначались досить широким переліком 
нормативних актів: Загальною установою губерн-
ською, Статутом про попередження і припинення 
злочинів, Статутом кримінального судочинства, 
Загальним статутом обліковим та низкою інших, в 
тому числі відомчими документами міністерства 
внутрішніх справ, але незважаючи на зазначені 
нормативні акти, це були далеко не ті розшуко-
ві апарати, які могли дати відчутні результати в 
боротьбі зі злочинністю, оскільки їх організація, 
форми і методи роботи не були врегульовані. тео-
ретичним обґрунтуванням необхідності установи 
спеціальних підрозділів загального карного роз-
шуку стала ідея про те, що негласний розшук являє 
собою необхідну допоміжну частину діяльності з 
розслідування злочинів. міністерством внутріш-
ніх справ була проведена межа між оперативно-
розшуковими та слідчими діями, а також підкрес-
лено, що оперативно-розшукова діяльність носить 

самостійний характер і не є формою дізнання. 
поліцейська служба Російської Імперії, до 

складу якої належала україна, до цього часу явля-
ла собою складну організацію без єдиної і чіткої 
законодавчої регламентації. Різні підрозділи, що 
перебували у її складі утворювалися в різні часи, 
чим пояснювалася її багатозначність, бюрократія і 
ієрархічність. Високий рівень загально криміналь-
ної злочинності та повна неспроможність карного 
розшуку, яку було визнано на всіх поліцейських 
рівнях, призвело до необхідності перетворення 
поліцейського апарату Російської імперії. після 
обговорення в Думі, царем 6 липня 1908 року був 
затверджений Закон про створення розшукової 
частини в поліції Росії. Згідно з цим законом роз-
шукні підрозділи чотирьох розрядів були утворені 
у складі поліцейських установ в усіх губернських 
і великих містах. 

формування структури підрозділів Департа-
менту поліції було закінчено після прийняття За-
кону “про організацію розшукової частини” від 6 
липня 1908 року [2, c. 73]. Зазначений закон має 
найважливіше значення в історії карного розшуку 
нашої держави, оскільки вперше на законодавчо-
му рівні оперативно-розшукова діяльність була 
виділена в самостійну функцію правоохоронних 
органів. Даним законом завершено організаційно-
правове становлення карного розшуку як само-
стійної служби в системі міністерства внутрішніх 
справ.

Видана міністерством внутрішніх справ 9 
серпня 1910 року «Інструкція чинам розшукових 
відділень» була єдиним документом регулюю-
чим роботу розшукових відділень, яка визначала 
основні завдання та їх організаційну структуру. 
Інструкція ліквідувала територіальний принцип 
роботи сищиків, заборонивши їх розподіл по ді-
лянках міста. В основу діяльності співробітників 
розшукових відділень було покладено лінійний 
принцип спеціалізації.

З ліквідацією кримінальної поліції, після Жов-
тневої соціалістичної революції, активізувалася 
небачена за розмахом організована злочинність. 
Найбільш небезпечним і поширеним видом зло-
чину в той період став бандитизм. Революція 1917 
року зробила істотний вплив на всі сторони життя 
держави, в тому числі на кримінальне судочин-
ство і його окремі напрями, включаючи розшуко-
вий. Було створено кілька органів, які здійснюва-
ли розслідування кримінальних справ та їх судове 
рішення. Декретом про Суд № 1 від 24 листопада 
1917 року скасований інститут судових слідчих, 
прокурорського нагляду, присяжної і приватної 
адвокатури. цим же декретом здійснення попе-
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реднього розслідування покладалося на місцевих 
суддів одноосібно. попереднє розслідування здій-
снювалося слідчими комісіями, а пізніше підроз-
ділами Всеросійської надзвичайної комісії ство-
реної 20 грудня 1917 року. Розгляд кримінальних 
справ проводилося революційними трибуналами, 
а також народними судами. у проекті постанови 
РНК від 21 січня 1918 року «про слідчої комісії 
при петроградській Раді» передбачалося, що ко-
місія має право проведення обшуків, виїмок, аре-
штів без попереднього узгодження з яким би то не 
було установами.

Відділ карного розшуку НКВС у липні 1930 
був реорганізований в управління карного розшу-
ку НКВС. З грудня 1932 року управління карного 
розшуку стало функціонувати у складі всесоюзно-
го органу міліції Головного управління робітничо-
селянської міліції при оДпу СРСР, куди були 
передані науково-технічні та реєстраційні відді-
лення. З прийняттям «основ кримінального судо-
чинства СРСР і союзних республік» в 1958 році і 
в 1960 році Кримінально-процесуального кодексу 
союзних республік, були регламентовані обов'язки 
органів дізнання про проведення оперативно-
розшукових заходів. Кримінально-процесуальний 
кодексу 1960 року передбачав положення, що сто-
суються розшукових заходів і повноважень слід-
чого. Слідчий був уповноважений давати органам 
дізнання доручення про проведення розшукових 
та слідчих дій.

16 липня 1990 року Верховна Рада уРСР при-
йняла Декларацію про державний суверенитет. 24 
серпня 1991 року, Верховна Рада уРСР прийня-
ла Акт проголошення незалежності україни. цей 
акт підтримало 90,32% українців на Всеукраїн-
ському референдумі 1 грудня 1991 року. це озна-
менувало появу незалежної держави україна.

у зв'язку з розпадом СРСР відбулася деформа-
ція всієї системи влади в країні. Наступив новий 
етап розвитку оперативно-розшукових служб і 
слідчих підрозділів оВС україни. З прийняттям 
основного закону держави україни – Конститу-
ції україни, ухваленої 28 червня 1996 року на 5-й 
сесії Верховної Ради україни, змінився держав-
ний устрій, визначені основоположні цінності й 

обов'язки держави – дотримуватися і захищати 
права і свободи людини і громадянина україни. 18 
лютого 1992 року Верховною Радою україни був 
прийнятий перший в історії україни Закон «про 
оперативну діяльність», який в нових історичних 
умовах регламентує діяльність оперативної робо-
ти правоохоронних органів і спецслужб. 13 квіт-
ня 2012 року Верховною Радою україни прийня-
то Кримінальний процесуальний кодекс україни 
Закон № 4651-VI. З прийняттям вищезазначених 
нормативно-правових актів виникла необхідність 
удосконалення законодавчого та відомчого нор-
мативного регулювання взаємодії органів досу-
дового розслідування та оперативних підрозділів 
оВС, що створюють умови для вироблення нових 
форм і напрямків у вирішенні завдань протидії 
злочинності, за допомогою проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій.
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Постановка проблеми. проблематика ре-
цепції права в науковому плані не втрачає 

своєї актуальності. Сучасні правові системи ґрун-
туються на єдиних, споріднених загальних пра-
вових принципах, традиціях, доктрині, культурі, 
звичаях та ін. Зазначене становить основу будь-
якої правової системи, яку, в свою чергу, ті чи інші 
правові системи отримати завдяки рецепції рим-
ського права.

Враховуючи те, що одним з основних завдань 
науки можна вважати виявлення об’єктивних за-
конів дійсності – у рамках дослідження питання 
винесеного у даній статті, автором розглянуто 
релігійно-правовий вплив на рецепцію положень 
Дигестів Юстиніана у європі (на прикладі Німеч-
чини). 

метою статті є дослідження релігійно-
правового впливу на рецепцію положень Дигес-
тів Юстиніана у європі (на прикладі Німеччини). 
Вважаємо, що для досягнення поставленої мети, 
доцільним є виконання наступних завдань:

– визначити географічні межі впливу у європі 
кодифікованого імператором Юстиніаном рим-
ського права;

– проаналізувати тексти Священного писання 
та Німецького цивільного уложення, яке є резуль-
татом рецепції кодифікованого Юстиніаном рим-
ського права, на предмет спорідненості положень, 
які в них містяться.

виклад основного матеріалу дослідження. 

Вживаючи у даній статті, терміни «римське пра-
во» та «право Східної Римської імперії» або ж 
«візантійське право» ми повинні усвідомлювати, 
що, по суті мова йде про одне і те саме право, яке 
мало різні часові рамки існування та різне оформ-
лення: не систематизоване (римське право) та сис-
тематизоване, тобто кодифіковане (право Східної 
Римської імперії або ж візантійське право), яке 
ґрунтуючись на засадах римського права набу-
ло завершеної систематизованої форми. Кожне з 
них відповідало реаліям свого часу. Кодифікова-
не право Східної Римської імперії є спадкоємцем 
римської правової традиції, є спадкоємцем рим-
ського права.

На сучасному етапі розвитку права юристи Іс-
панії, Італії, Німеччини, Голландії, польщі та ін-
ших європейських країн працюють над ідеєю шир-
шого застосування принципів римського права у 
сучасній практиці як ядра загальноєвропейського 
цивільного права. фактично йдеться про рецепцію 
римського права вже на новому рівні – для ство-
рення основ загальноєвропейського цивільного 
права, так званого «ius Europeum». Дослідження 
історії права, і, зокрема, історії приватного права, 
дає змогу побачити, що в минулому така правова 
єдність вже була. Згадаймо, створене італійськими 
інтерпретаторами загальне право (ius commune) та 
німецькими вченими-юристами – usus modernus 
pandectаrum, що заповнювали наявні у правовому 
регулюванні прогалини. В обох випадках маємо 

РЕЛІгІЙНО-ПРАвОвИЙ  вПЛИв  НА  РЕЦЕПЦІЮ  ПОЛОЖЕНЬ 
ДИгЕСТІв  ЮСТИНІАНА  У  ЄвРОПІ  (НА ПРИКЛАДІ  НІмЕЧЧИНИ)

валентина бАЙРАЧНА,
здобувач кафедри філософії та політології 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

SUMMARY
The article examines the problems of religious and legal effect to the provisions of the reception Digest of Justinian in 

Europe (for example Germany). The author noted that the subject of the reception Justinian codified Roman law was, in 
particular the right, which was contained in the Digest, that is, scientific Roman law. Because borrowing is not subject to 
legal institutions, but only system concepts that was produced Roman jurisprudence, legal abstract designs that were subject 
to use in practice.

Key words:  the reception, the codification, the Roman law, the Digest of Justinian, the Scriptures, the German Civil 
Code.

* * *
у статті  досліджується проблематика релігійно-правового впливу на рецепцію положень Дигестів Юстиніана 

у європі (на прикладі Німеччини). Автором наголошено, що предметом рецепції кодифікованого Юстиніаном рим-
ського права було, зокрема право, яке містилося в Дигестах, тобто, по суті наукове римське право. тому, запозичен-
ню підлягали не правові інститути, як такі, а лише система понять, що була вироблена римською юриспруденцією, 
абстрактні правові конструкції, які підлягали використанню на практиці.

Ключові слова: рецепція, кодифікація, римське право, Дигести Юстиніана, Священне писання, Німецьке ци-
вільне уложення.
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справу з адаптуванням до потреб практики рим-
ських понять шляхом їх інтерпретації [7, с. 146]. 
Як вбачається, римське право являє собою важли-
вий елемент, який сприяв об’єднанню права країн 
європи.

Г. федущак-паславська також зазначає, що 
формування правової системи Східної Римської 
імперії та рецепцію в її межах римського приват-
ного права можна вважати значним етапом у про-
цесі становлення загальноєвропейського цивіль-
ного права [7, с. 149].

Італійський дослідник Р. Сакко зазначає, що у 
Середні віки римське право поширилося по всій 
континентальній європі, тому що іншим систе-
мам норм, з якими воно конкурувало, бракувало 
його якості та престижу. Юристи, які зверталися 
до римського права, а не до місцевих норм, не 
робили це внаслідок їх порівняння. у більшості 
випадків римські норми були єдиними, які вони 
дійсно знали, і їх вибір був скоріше результатом 
незнання, ніж порівняльного дослідження [6, 
с. 156].

Кодифікацією римського права імператора Юс-
тиніана розпочався процес активізації розвитку 
права країн європи. проте постає питання: «Чи 
відразу кодифіковане римське право, вже ставши 
правом Східної Римської імперії, впливало одна-
ково на всі країни європи?».

Заради справедливості зазначимо, що коди-
фікація римського права проводилась не лише у 
Східній Римській імперії, а й у Західній європі на 
територіях, що були фактично «руїнами» Захід-
ної Римській імперії. Результати кодифікаційних 
робіт, які проводились майже одночасно, стали 
основою для рецепції римського права країнами 
європи. проте, результати кодифікаційних робіт 
Східної Римської імперії та західно-європейська 
кодифікація, спираючись на географічний прин-
цип, мали вплив на різні частини європи.

Кодифікаційні роботи римського права у Захід-
ній європі розпочалися після руйнування Західної 
Римської імперії утвореними германськими коро-
лівствами готів, бургундів, франків та вандалів.

першими законодавчими актами періоду се-
редньовіччя у Західній європі були у Вестгот-
ській державі Statut legum (475 р.), який мав ще 
назву Кодекс Ейрика (Codex Euricianus) і містив 
норми звичаєвого права, законодавство королів 
V ст. та римські закони і Бревіарій (Скорочений 
закон) Аларика ІІ. майже одночасно (на поч. 
VI ст.) германськими королями були створені офі-
ційні збірники – Edictum Theodorici, Lex Romana 
Visіgothorum та Lex Romana Burgundiorum, дія 
яких поширювалася на колишніх підданих рим-

ської держави та їх нащадків. отже, завойоване 
римське населення підпадало під дію римського 
права, кодифікацією якого і були перелічені вище 
збірники [7, с. 149]. можна стверджувати, що ко-
дифікаційні роботи з римського права, які велися 
на території Західної європи, за часом трохи пе-
редували кодифікації Юстиніана.

Г. федущак-паславська стверджує, що Бре-
віарій Аларика, поряд з кодифікацією Юстиніа-
на, обидва представляючи кодифіковане римське 
право, охопили, таким чином, його дією Західну 
і південно-Східну європу. тобто, починаючи з 
VI ст., ці частини європи жили під дією кодифі-
кованого римського права: на заході – у формі Lex 
Romanаe Аларика ІІ (Бревіарія) – германця; на схо-
ді – у формі кодифікації Юстиніана – слов’янина 
[7, с. 149].

Бревіарій був тим джерелом, за яким європа 
пізнавала римське право до ХІ ст., коли почав-
ся процес його вивчення в Болонській школі [7, 
с. 150]. Зазначимо, що римське право, зокрема в 
Німеччині, прийнято у тому вигляді, у якому воно 
викладалося в Болонській школі, якій було відоме 
лише юстиніанівське право [3, с. 94].

Corpus Iuris Civilis, разом з процесом його за-
стосування і тлумачення, ставши підвалиною для 
розвитку приватного права у країнах європи, 
становить доктринальну основу загальноєвро-
пейського цивільного права. Адже, починаючи 
від середньовіччя, закладені в Corpus Iuris Civilis 
та виведені на основі його приписів глосатора-
ми і постглосаторами, ідеї, принципи, право-
ві конструкції, запанували у правових системах 
європейських країн. Для заповнення прогалин у 
сфері приватного права західноєвропейські судді 
тривалий час користувалися римським правом та 
наукою права, яка сформувалася в ході його тлу-
мачення. у XVIII ст. у зв’язку з остаточною пере-
вагою закону було проголошено принцип логічної 
завершеності законодавства. Він скасовував за-
стосування будь-яких допоміжних (субсидіарних) 
джерел права, тобто і римського права, і науки 
права, оскільки вони прямо не вказані в законі. 
при потребі заповнення прогалин у законодавстві 
належало керуватися загальними принципами 
права. тобто, на порозі вже був наступний етап 
розвитку приватного права, а саме – кодифікація 
його норм і передусім у франції (цивільний ко-
декс франції (1804 р.) та Німеччині (Німецьке ци-
вільне уложення (1900 р.) [7, с. 152].

тобто, можемо стверджувати, що більший 
вплив на рецепцію римського права країнами єв-
ропи мають кодифікаційні доробки саме Східної 
Римської імперії.
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у західній юридичній літературі загальна те-
орія цивільного права, яка покладена в основу 
кожного сучасного цивільного кодексу, відома як 
пандектне право, яке визначається як загально-
германське цивільне право римського походжен-
ня, яке складається з трьох головних частин, а 
саме [3, с. 93]:

1) з римського права у тому вигляді, в якому 
воно встановлено в юстиніанівських Corpus juris 
civilis;

2) з норм канонічного права;
3) із звичаїв і законів германського походжен-

ня. 
Серед цих трьох складових частин, С. Д. Гринь-

ко, виокремив римське право на перше місце, так 
як більшість норм загально-германського пра-
ва – римського походження [3, с. 93]. Як зазна-
чає п. В. Куфтирєв, Західна європа рецепіювала 
римське право у власні варварські правові сис-
теми через університетських глосаторів та римо-
католицьке канонічне право [5, с. 21]. проте, 
вважаємо, що зазначені твердження потребують 
уточнення. На нашу думку, доцільніше вживати 
термін «право Східної Римської імперії» або ж 
«візантійське право», оскільки йде мова саме про 
Звід цивільного права Юстиніана, який був ство-
рений саме у Східній Римській імперії, а отже й 
ґрунтується вже не на суто римських, а трансфор-
мованих східно-римських правових ідеях.

С. Д. Гринько  також зазначає, що фундамен-
том рецепції римського права як у Західній, так і 
Східній європі було візантійське право, джерелом 
формування якого стала систематизація Юстиніа-
на [4, с. 10].

На наше переконання, Німеччина є тією кра-
їною, на прикладі якої, можна найбільш яскраво 
продемонструвати вплив кодифікованого Юстині-
аном римського права.

у Німеччині до ХІІІ ст. приватне право зали-
шається звичаєвим і неписаним. оскільки сус-
пільство поділене на окремі групи, стани, корпо-
рації, незалежні феодальні володіння, то і право є 
партикулярним. цьому сприяла і різноманітність 
в судовій організації, яка, маючи завдання вста-
новлювати справедливість, була сферою визна-
чення приватного права. тривале розділене (в 
політичному сенсі) існування територій зміцню-
вало партикуляризм у праві. До того ж, крім те-
риторіального партикуляризму, який проявлявся 
у великій кількості локальних правових систем, 
був ще партикуляризм особовий, що полягав у 
тому, що стани також підлягали різним системам 
у праві (земське право, міське право та ін.). В умо-
вах слабкої верховної влади перевага звичаєвого 

права зберігалася довго, а законодавча діяльність 
верховної влади була слабкою. Лише в XVI ст. 
з’явилися певні уніфікаційні тенденції у сфері 
права, а також оживилася законодавча діяльність 
у загальнодержавному масштабі. у сфері приват-
ного права інтегруючим чинником стала рецепція 
римського права, яка у другій половині XV ст. 
відбувалася у вигляді офіційного визнання його 
загальнообов’язковим і таким, що застосовувало-
ся в судочинстві. Крім того, предметом рецепції 
було право, яке містилося в Дигестах, тобто на-
укове римське право. Відтак, запозиченню підля-
гали не правові інститути, а система понять, ви-
роблених римською юриспруденцією, абстрактні 
правові конструкції, які можна було використову-
вати на практиці. також особливістю становлен-
ня приватного права у Німеччині було звертання 
через суди на юридичні факультети у складних 
випадках. Вчені-юристи, які засідали в універ-
ситетах, тривалий час видавали свої рішення 
(communis opinio doctorum) на основі римського 
права. це було пов’язане з тим, що римське пра-
во, разом з канонічним, було основою юридичної 
освіти в університетах всієї європи. Кафедри ж 
німецького права почали виникати лише в кінці 
XVII – початку XVIII ст. Німецька правова док-
трина, адаптуючи римські поняття до актуальних 
потреб, відшукувала в його нормах обґрунтування 
наявних інститутів приватного права. це переро-
блене, модифіковане римське право, діючи як пра-
во загальне, маючи допоміжне значення відносно 
партикулярного звичаєвого права, з XVII ст. ста-
ло створеною доктриною системою, яка в науці 
одержала назву usus modernus pandectаrum і регу-
лювала відносини у сфері приватного права. Usus 
modernus pandectаrum впливало на науку права та 
юриспруденцію багатьох країн європи аж до пе-
ріоду просвітництва. Найвидатніші представники 
цього напряму з’явилися у XVII ст., коли німецьку 
наукову літературу видавали у формі обширних 
трактатів загального права відомих правників. у 
їх працях власне німецьке право було опрацьова-
не в романістичному дусі [7, с. 151 – 152].

Для того, щоб у повній мірі розкрити релігійно-
правовий вплив на рецепцію положень кодифі-
кованого Юстиніаном римського права у європі 
проведемо аналіз впливу Священного писання на 
Німецьке цивільне уложення, яке є одним із ре-
зультатів рецепції римського права.

проведемо контекстне порівняння текстів Свя-
щенного писання та Німецького цивільного уло-
ження на предмет спорідненості положень, які в 
них містяться.

так, у тексті Німецького цивільного уложення 
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зустрічаються статті, які покликані для того, щоб 
зберегти рівновагу справедливості у тогочасному 
суспільстві, наприклад:

– «Волевиявлення, вчинене під впливом зло-
вмисної омани або протиправної погрози, може 
бути оскаржене» (стаття 123) [2, с. 236];

– «правочин, який порушує правила суспіль-
ної моральності, нікчемний. Нікчемний особливо 
правочин, за яким одна особа, користуючись по-
требою, легковажністю або недосвідченістю ін-
шого, в обмін на будь-які послуги зі свого боку 
промовляє або змушує надати собі або третій осо-
бі майнову вигоду, розміри якої настільки пере-
вершують цінність послуг, що вигода за даних об-
ставин справи вбачається явно неспіврозмірною 
наданим послугам» (стаття 138) [2, с. 236];

– «Не вважається протизаконною дія, вчинена 
в стані необхідної оборони. Необхідною оборо-
ною визнається той захист, який є необхідним для 
відбиття від себе або від іншого наявного непра-
вомірного нападу» (стаття 227) [2, с. 236];

– «Хто зобов’язаний відшкодувати збиток, той 
повинен відновити стан, який існував би, якби 
обставина, що зобов’язує до відшкодування, не 
настала. Якщо обов’язок відшкодувати збиток ви-
ник внаслідок пошкодження, заподіяної людині 
або речі, то кредитор може замість відновлення 
попереднього стану зажадати необхідну для від-
новлення грошову суму» (стаття 249) [2, с. 237];

–  «Якщо відновлення колишнього стану не-
можливе або недостатнє для задоволення креди-
тора, особа, яка зобов’язана відшкодувати шкоду, 
повинна нагородити кредитора грошима» (стаття 
251) [2, с. 237].

У тексті Священного Писання також пред-
ставлена настанова, яка покликана зберегти рів-
новагу справедливості у суспільстві:

– …ті, що проклинають тебе, – прокляті; 
ті, що благословляють тебе, – благословенні 
(Бут. 27: 29) [1, с. 30].

у тексті Німецького цивільного уложення є 
статті, які покликані для того, щоб зберегти засади 
чесності у тогочасному суспільстві, наприклад:

– «Наймач не має права без дозволу наймодав-
ця надати третій особі у користування найняту 
річ, зокрема від себе віддавати річ у найм (під-
найм)…» (стаття 549) [2, с. 238].

У тексті Священного Писання також наявні 
настанови, які покликані зберегти засади чеснос-
ті у суспільстві:

– Не говори неправдивого свідчення на ближ-
нього твого (Вих. 20: 16) [1, с. 79];

– Не крадіть, не говоріть неправди і не обма-
нюйте одне одного (Лев. 19: 11) [1, с. 124];

– Не лжесвідчи на ближнього твого 
(Втор. 5: 20) [1, с. 188].

у тексті Німецького цивільного уложення є 
статті, які покликані для забезпечення відпові-
дальності особи перед окремими членами сус-
пільства і суспільством в цілому:

– «Не допускається здійснення прав, якщо ме-
тою такого здійснення може бути тільки заподіян-
ня шкоди іншому» (стаття 226) [2, с. 236];

– «За договором найму послуг особа, що обі-
цяє послуги, зобов’язується надавати обумовлені 
послуги, а інша сторона – сплатити обумовлену 
винагороду» (стаття 612) [2, с. 239];

– «Хто навмисно або з необережності проти-
правно позбавить життя людину, завдасть їй тілес-
не ушкодження або розлад здоров’я, зазіхне на її 
свободу, власність або яке-небудь інше право, той 
зобов’язаний відшкодувати заподіяну цим шкоду. 
однаковий обов’язок несе той, хто порушив за-
кон, який захищає особисту безпеку іншого. Якщо 
за змістом такого закону можливе безвинне пору-
шення його, то обов’язок відшкодувати заподіяну 
шкоду покладається тільки при наявності вини» 
(стаття 823) [2, с. 239];

– «Хто навмисне заподіяв шкоду іншому спо-
собом, який протиречить добрим звичаям, той 
зобов’язаний відшкодувати йому цю шкоду» 
(стаття 826) [2, с. 239].

У тексті Священного Писання також наявні 
настанови, які покликані для забезпечення відпо-
відальності особи перед окремими членами сус-
пільства і суспільством в цілому:

– І благословив Бог Ноя і синів його і сказав 
їм:… тільки плоті з душею її, з кров’ю її, не 
їжте; Я стягну і вашу кров, у якій життя ваше, 
стягну її від усякого звіра, стягну також душу 
людини від руки людини, від руки брата її; хто 
проллє кров людську, того кров проллється рукою 
людини: бо людина створена за образом Божим» 
(Бут. 9: 4 – 6) [1, с. 12];

– …не вбивай, а хто уб’є, підлягає суду (Мф. 5: 
21) [1, с. 1085].

З огляду на вищезазначене порівняння вбача-
ється, що Священне писання та Німецьке цивіль-
не уложення мають споріднений «дух», наявність 
якого пояснюється тим, що кодифіковане Юстині-
аном римське право увібрало в себе християнські 
духовні цінності, які, зокрема і містяться у Свя-
щенному писанні.

висновки. отже, питання, що стосується 
впливу на рецепцію положень римського права 
у європі є актуальним у філософії права та юри-
спруденції. однак, питання релігійно-правового 
впливу на рецепцію положень Дигестів Юстині-
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ана у європі, шляхом аналізу безпосередньо тек-
стів Священного писання та, зокрема Німецького 
цивільного уложення на предмет спорідненості, 
раніше науковцями не розглядалося. тому, резуль-
тати даного дослідження можна вважати невирі-
шеною раніше частиною загальної проблеми.

підводячи підсумок, зазначимо, що поставле-
ні завдання у даному дослідженні було вирішено. 
тому, можна зробити такі загальні висновки:

– антропологічно, за час Костянтина та його 
правління у Східній Римській імперії був покла-
дений початок кардинальним змінам у сфері куль-
тури, релігії, права та політики. можна вести мову 
про те, що світосприйняття античного суспільства 
поступово змінилося світосприйняттям середньо-
вічної християнської цивілізації, яка прийшла на 
зміну античній. Результат зазначеного перехо-
ду частково відкинув спадок античної доби, але 
частково й прийняв і вдосконалив його. Зміни, які 
відбулися у світосприйнятті та праві того часу ми 
назвемо революційними, оскільки, їх вплив кар-
динально змінив релігійний та правовий вектор 
розвитку країн європи;

– онтологічно, більший вплив на рецепцію 
римського права країнами європи мають кодифі-
каційні доробки саме Східної Римської імперії;

– гносеологічно, предметом рецепції кодифіко-
ваного Юстиніаном римського права було, зокре-
ма право, яке містилося в Дигестах, тобто, по суті 
наукове римське право. тому, запозиченню підля-
гали не правові інститути, як такі, а лише система 
понять, що була вироблена римською юриспру-
денцією, абстрактні правові конструкції, які під-
лягали використанню на практиці;

– аксіологічно, Священне писання та Німецьке 
цивільне уложення мають споріднений «дух», на-
явність якого пояснюється тим, що кодифіковане 
Юстиніаном римське право увібрало в себе хрис-
тиянські духовні цінності, які, зокрема і містяться 
у Священному писанні.

Констатуємо, що право не просто продовжуєть-
ся – воно вдосконалюється, маючи та зберігаючи 

при цьому свою історію, що демонструє, зокре-
ма рецепція римського права. у даному випадку 
слушною буде думка про те, що право доцільно 
висвітлювати через призму історії.

право Східної Римської імперії стало осно-
вним підґрунтям для формування правових сис-
тем країн європи і, на часі, становить, також, 
основу для формування загальноєвропейського 
цивільного права. тому, право Східної Римської 
імперії можна по праву вважати і на сьогодніш-
ній день перспективним та таким, що має попит у 
контексті зразка для наслідування і може поспри-
яти розвитку сучасного права.
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