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Victor Guțuleac la

75 de ani

Cu ocazia jubileului de 75 de ani, colegiul de redacție al
revistei „Jurnalul Juridic Național: teorie și practică” aduce
cele mai cordiale felicitări şi sincere urări de bine domnului
Victor Guțuleac, profesor universitar, doctor în drept.
Apreciem înalt activitatea Dumneavoastră de peste 4 decenii în organele afacerilor interne și în calitate de dascăl al
multor generaţii, care au devenit jurişti de înaltă calificare.
Dumneavoastră aţi promovat şi promovaţi cu insistenţă reformele în sistemul judiciar şi de drept din Republica Moldova
și sînteți un promotor consecvent al dreptăţii.
În toți acești ani aţi obţinut rezultate cu care vă puteţi
mîndri.
În calitatea Domniei Voastre de cercetător ştiinţific, în multiplele articole publicate
în revista „Jurnalul Juridic Național: teorie și practică”, aţi abordat probleme stringente
ce ţin de dezvoltarea ştiinţei juridice în țara noastră.
Înfruntînd greutăţi şi obstacole, Vă faceți cinstit datoria, împărtăşind tinerei generaţii
din comoara cunoştinţelor şi înţelepciunii adunate de-a lungul vieţii.
Avînd gradul de colonel de poliție. Astfel, înzestrat cu experiență solidă, Vă aduceți
pe deplin aportul la realizarea aspiraţiilor întregului popor - instaurarea unui stat de
drept ce ar apăra la maxim drepturile constituţionale ale cetăţenilor.
Dorindu-Vă bucuria unor împliniri şi realizări profesionale deosebite, Vă asigurăm
de disponibilitatea noastră de a conlucra şi pe viitor în spirit constructiv şi colegial pentru promovarea intereselor societăţii.
La multiplele felicitări parvenite în adresa Dumneavoastră adăugăm urările noastre de sănătate şi succese, însoţite de un călduros „La mulţi ani!”. Tinereţea care Vă
însoțește să se reînnoiască mereu!
Lumină, pace şi armonie în sufletul și în casa Dumneavoastră!
Vă dorim sănătate, prosperare şi realizări cît mai rodnice în inspirata dumneavoastră
activitate.
Din numele Colegiului de redacție
redactor-șef L. Arsene
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VICTOR GUȚULEAC – EMINENT OM AL ȘTIINȚEI ȘI
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA

ntr-o pagină de revistă este dificil a scrie despre
un om pe care îl cunoști de o veșnicie (chiar dacă
îl știi de 20 de ani). De aceea, încercările mele de a
expune aici parcursul profesional al domnului Victor
Guțuleac, eminent om al științei și învățămîntului din
Republica Moldova, au fost anevoioase.
Sunt convins că o biografie completă a acestui
om, adevărat bărbat al neamului, abia așteaptă să
fie întocmită. Eu voi face doar unele creionări cu
semnificație biografică în rîndurile de mai jos. Prietenii
și discipolii vor completa acest mic eseu.
Activitatea polițienească o începe în anul 1972, la
vârsta de 32 de ani, în momentul în care a acumulat
deja o bogată experiență de viață în calitate de mecanic
de cinema, secretar al organizației comsomoliste a
Colegiului Politehnic și a Trustului de Construcții
din Bălți, precum și de vicedirector al unei școli
profesionale.
După doar 3 ani de activitate în organele afacerilor
interne, este selectat pentru a-și continua studiile în
cadrul uneia dintre cele mai prestigioase instituții de
învățămînt – Academia MAI din Moscova. Soarta l-a
legat de acest lăcaș științific pentru o perioadă de 9 ani.
Aici își face doctoratul, își susține teza de candidat în
științe juridice (doctor în drept, conform terminologiei
actualte) și desfășoară activitate didactică (lector și
lector superior).
În anul 1984, Victor Guțuleac schimbă portofoliul
didactic pe o activitate polițienească practică
(vicecomisar, prim-vicecomisar și comisar), activitate
care i-a îmbogățit și aprofundat cunoștințele teoretice.
În anul 1988 revine în auditoriul studențesc,
desfășurîndu-și activitatea în diverse posturi didactice
– de la lector universitar la rector al unei instituției de
învățămînt superior.
Cea mai fructuoasă perioadă din biografia dlui V.
Guțuleac o constituie activitatea din cadrul Academiei
de Poliție „Ștefan cel Mare” (anii 1992-2001), în
care a muncit în calitate de șef al Catedrei ”Activitate
Administrativă a Organelor Afacerilor Interne”, apoi,
din anul 1997, devine comandant (rector) al acestei
instituții.
Anume în această perioadă se produce afirmarea
Academiei ca un centru național de instruire juridică
și polițienească, un centru științific și cultural, grație
energiei inepuizabile și capacităților manageriale ale
dlui Guțuleac. Statul a apreciat înalt meritele dlui Victor
Guțuleac, Domnia sa fiind decorat în anul 2000 cu cea
mai înaltă distincție de stat – Ordinul Republicii.
O pierdere majoră, pe de o parte, dar și o achiziție
de valoare, pe de alta, a fost plecarea dlui Victor
Guțuleac de la Academia de Poliție la Universitatea
de Criminologie (prorector și prim-prorector). În noul
colectiv, el se bucură de același respect, devenind, în
februarie 2015

scurt timp, un părinte sufletesc al studenților și tinerilor
profesori.
Victor Guțuleac trăiește lichidarea Universității de
Criminologie ca pe o tragedie personală, antrenînduse în lupta pentru păstrarea bunului nume al instituției
și pentru restabilirea dreptății și echității călcate în
picioare de guvernarea comunistă.
În perioada 2004-2013 își desfășoară activitatea în
mai multe instituții de învățămînt, cum ar fi Universitatea
de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea
Liberă Internațională din Moldova și Academia de
Administrare Publică. Din anul 2013, Victor Guțuleac
se alătură, din nou, colectivului criminologic în
calitate de șef al Catedrei ”Științe juridice și Securitate
Criminologică” a Institutului de Criminologie, fapt cu
care ne mîndrim nespus de mult.
Profesorul și cercetătorul Victor Guțuleac scrie
și publică mult, profesează mult, precum și îndrumă
masteranzi și doctoranzi. Elaborează de unul singur
sau în coautorat lucrări de valoare, manuale și studii
monografice.
Aria intereselor dlui Victor Guțuleac depășește
problematica contravențională, dumnealui realizînd
studii în dreptul administrativ, teoria dirijării, dreptul
polițienesc, teoria prevenirii delincvenței; dezbate
probleme de dirijare statală și vine cu propuneri de
lege ferenda; organizează numeroase conferințe și
seminarii științifice. Este un exemplu de perseverență
și devotament pentru cei care accesează ABC-ul școlii
superioare.
Personal, am avut o deosebită plăcere să lucrez
alături de Victor Guțuleac în cadrul Academiei de
Poliție, apoi la Universitatea de Criminologie, iar acum
– în cadrul Institutului de Științe Penale și Criminologie
Aplicată. În orice postură – șef, coleg de serviciu sau
subaltern – a fost întotdeauna prietenos, respectuos față
de colegi și disciplinat.
…Și totuși, cine este Victor Guțuleac? Acele
caracteristici pe care le-am auzit: este un om cu o
inimă mare, e dur cu nedreptatea, e harnic și prodigios
din punct de vedere științific, are o minte lucidă, este
aristocratic, e un egoist echilibrat și zeci de alte epitete
nu îi dezvăluie oricum caracterul. Fiecare dintre noi
percepe doar un mic aspect din complexitatea acestui
om nobil. Eu rămîn convins: Dumnezeu l-a înzestrat cu
multă virtute și l-a trimis pe Pământ cu o misiune. Poate
de aceea Victor Guțuleac se conduce de principiul că
trebuie să îți trăiești viața în așa mod, încît să nu îți fie
rușine de zilele trecute fără sens și să nu regreți clipele
irosite în zadar.
Valeriu BUJOR,
doctor în drept, profesor universitar,
președinte al Institutului de Științe Penale și
Criminologie Aplicată
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DESPRE PROFESORUL VICTOR GUȚULEAC

D

Octavian BEJAN,
doctor în drept, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată

estinul a hărăzit astfel, încît drumul vieții
mele și cel al domnului Victor Guțuleac să
se întîlnească și să se împletească în repetate rînduri.
Am avut suficiente ocazii să îl cunosc în diverse ipostaze – profesor, coleg, șef și subaltern –, pentru a contribui cu unele creionări la schițarea portretului unei
personalități care a lăsat o urmă nemuritoare în istorie, o urmă luminoasă. Țin să depun mărturie, în acest
articol, despre faptele lăudabile ale acestui profesor
și savant.
L-am întîlnit pentru prima oară pe domnul
V. Guțuleac la Academia Națională de Poliție „Ștefan
cel Mare”, în anul 1993. Îmi aduc bine aminte de acele clipe. Academia era o tînără instituție de învățămînt
superior, fondată în anul 1990. Ea își avea, atunci, sediul în cartierul Poșta Veche din Chișinău, pe strada
Doina. Reparația blocului nu era terminată. Din această cauză, prelegerile aveau loc în sala de festivități de
la primul etaj, o aripă a clădirii centrale, care servea și
în calitate de club. Un colonel cărunt, cu un chip serios, cu mișcări sobre și un limbaj bine cîntărit nu putea
să nu impresioneze un tînăr care visa de mic copil
să devină polițist. Îl vedeam prima dată, dar auzisem
despre dumnealui de cîteva zile. Unchiul meu, Alexandr Murașov, și el polițist cu mulți ani de serviciu
în spate, mi-a vorbit cu o ocazie: „La voi, la Academie, predă Victor Guțuleac. Am lucrat împreună. Este
un bun specialist. Poți găsi întotdeauna limbaj comun
cu el. Să îi transmiți salutări de la mine!” Am îndeplinit rugămintea unchiului și m-am apropiat, după
lecție, de dl Guțuleac. El a primit salutările vechiului
coleg și i le-a transmis pe ale sale. De la prima lecție
am înțeles că acest profesor știe ce spune și are multe
de spus. Așa a început relația noastră, între student și
profesor. Ea nu a încetat niciodată, căci l-am privit
întotdeauna ca pe un învățător și dumnealui s-a arătat
mereu deschis să mă învețe de toate – și meserie, și
viață – cu înțelepciune și pasiune.
Mi-l amintesc ca pe un profesor cerebral pe domnul Victor Guțuleac. Obișnuia să ne pună probleme
și, apoi, să ne țină în analize aprofundate ale soluțiilor
pe care le propuneam noi, studenții. Atenției lui pătrunzătoare nu îi scăpa nici un aspect. Țin minte cum
discutam procesele-verbale de aducere a contravenientului, întocmite de studenți. Este un lucru elementar? Ba deloc! Domnul Guțuleac spulbera cu îndîrjire
superficialitatea noastră, demonstrîndu-ne dezarmant
că această acțiune procesuală ascunde în ea un întreg univers. Munceam din greu, pentru a face față
cerințelor sale. Deși făcea, de regulă, ferfeliță munca
noastră, de ne îngrozeam, eforturile noastre au fost
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răsplătite în timp. Nu mă refer numai la cunoștințele,
deprinderile și priceperile cu care ne-am ales și care
ne-au servit de-a lungul vieții, ci și la notele primite.
Atunci cînd a venit ziua examenului, emoțiile i-au învăluit pe toți studenții, chiar și pe cei mai nepăsători
sau, dimpotrivă, mai sîrguincioși: Cum să treci printr-o sită atît de măruntă? Temerile noastre s-au dovedit, pînă la urmă, zadarnice. Fiecare a primit nota
după merit.
Nu le-am înțeles pe toate în studenție, dar am făcut
bine că mi le-am băgat în cap. A venit timpul cînd
ne-am convins de justețea celor spuse de profesorul
Guțuleac. Bunăoară, dumnealui ne explica rolul deosebit al inspectorului de sector, contrar percepției
generale, ba chiar și a unor specialiști. Am acceptat
acest adevăr numai după ce mi-am efectuat un stagiu
de practică sub îndrumarea unui inspector pentru minori, care exercita, provizoriu, și atribuțiile unui inspector de sector. Am simțit realitatea pe pielea mea
și am văzut cu ochii proprii activitatea sectoristului.
Revenit de pe teren, i-am împărtășit impresiile mele
domnului Guțuleac. S-a bucurat de schimbarea din
gîndirea mea și mi-a propus să elaborăm o lucrare
privitoare la acest subiect. Din păcate, mi s-a creat
impresia că nu voi reuși, că nu sunt pregătit pentru o
asemenea ispravă. Am refuzat propunerea. Așa a fost
pierdut momentul oportun. Împovărat de proiecte nerealizate, nu îmi rămîne decît să le transmit această
idee studenților mei, așa cum o face, presupun, și dl
Guțuleac, pînă cineva va scrie această lucrare necesară și, astăzi, mai actuală ca oricînd.
Domnul Victor Guțuleac avea o minte ascuțită
și punea umărul la faptele bune. Iată un caz care ne
vorbește în acest sens. Eram la a doua participare la
o conferință științifică studențească. Veneam după o
bătălie grea. La prima mea conferință, a trebuit să
înfrunt criticile insistente și directe ale unor colegistudenți, susținuți activ de profesorul Vasile Florea.
Eram tînăr și nu știam că profesorii nu sunt „perfecți”
și că unii obișnuiesc să bată șeaua, ca să înțeleagă
calul, cum bine a spus un înțelept. Altfel spus, ei
aruncă polemica cu colegii săi (în cazul dat, cu Valeriu Bujor) pe umerii studenților care le îmbrățișează
ideile, impunîndu-le o luptă inegală. Este adevărat că
viața pune, mai tîrziu, fiecare lucru la locul lui. Puii
devin, într-o zi, lebede, capabile „să smulgă penele”
oponenților săi. Din fericire, scenariul nu s-a repetat,
grație dlui Guțuleac, care era moderatorul secției în
care eu mi-am prezentat raportul. Dumnealui a sesizat
imediat valoarea raportului meu și l-a tratat în mod corespunzător. De altfel, ideile din acel raport, născute și
februarie 2015
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articulate în jurul ideilor sădite în mintea mea de Valeriu Bujor, au constituit fundamentul și cadrul teoretic
pentru întreaga mea activitate de cercetare științifică,
dar și pentru cea de profesor, și de practician. Deși nu
era conducătorul meu științific, domnul Guțuleac s-a
oferit, cu o amabilitate care a lăsat o amintire vie pînă
astăzi în cugetul meu, să țină foaia pe care ilustrasem
schematic concepția expusă în raport astfel încît să o
poată vedea studenții-participanți.
Cît de mult mi-a lipsit prezența dumnealui la
susținerea tezei mele de doctor, la ședințele (numeroase) ulterioare, căci la prima ședință dl Guțuleac a
participat! Îmi răsună și astăzi în urechi vorbele domniei sale: „Atunci cînd am văzut, la prima ședință a
seminarului de profil, cît de bine și-a prezentat teza
(O. Bejan, n.n.), fără să arunce măcar o privire în vreo
foaie, m-am gîndit că susținerea tezei, la ședința următoare (luarea deciziei a fost amînată, din «considerente tehnice»), este ca și bătută în cuie!”.
Una dintre sarcinile profesorului constă în formarea deprinderilor de cunoaștere la studenți. Or
un specialist poate atinge măiestria profesională
pe două căi: însușirea profundă și aplicarea iscusită a cunoștințelor existente în activitatea practică
sau obținerea de cunoștințe noi, care sporesc tezaurul cunoștințelor profesionale și permit soluționarea
reușită a unor probleme. Capacitatea științifică a profesorului reprezintă o condiție importantă în realizarea acestei sarcini. Profesorul Guțuleac posedă o înaltă măiestrie științifică, de care beneficiază studenții
care au șansa de a-l avea în calitate de dascăl. De
observat că gîndirea lui științifică este impregnată de
spiritul practic, calitate mai rar întîlnită la savanți. Eu
presupun că formarea acestui spirit a fost favorizată
de activitatea practică în domeniul anticrimă a dlui
Guțuleac, judecînd după propria mea experiență. Din
raționamentele mele rezultă că activitatea practică nu
constituie cauza spiritului practic, căci nu toți practicienii care au pășit pe făgașul științei îl posedă. Spiritul practic izvorăște, mai curînd, din orientarea individului spre rezolvarea reală a problemelor vieții.
În opinia mea, savantul Victor Guțuleac se distinge din mulțimea cercetătorilor științifici, ba chiar și pe
fundalul doctorilor habilitați sau al academicienilor.
Este adevărat că și alți cercetători se află în aceeași
situație. Totuși, el este un profesor universitar care
își merită titlul și se ridică la înălțimea exigențelor
cărora trebuie să le răspundă purtătorii lui, ceea ce
rar se întîlnește în zilele noastre. După cum spune
francezul: ”C’est la vie!”, noi îi spunem în română:
”Așa-i viața!”. Viața este presărată și cu dreptăți, și
cu nedreptăți. În vremurile în care se nasc generații
suficient de inteligente, predomină dreptatea, iar în
celelalte – nedreptatea. Întrucît dreptatea constituie
consecința adevărului, în timp ce adevărul reprezintă
închipuirea corectă a realității obiective, ea, dreptatea,
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se impune indubitabil, mai devreme sau mai tîrziu.
În orice caz, după atîția ani adunați în spate, îi privesc altfel pe oameni. Oamenii sînt ceea ce i-a făcut
natura să fie. Oamenii fac ceea ce sînt în stare să facă.
Oamenii nu au nicio vină pentru faptul că sînt așa cum
sînt. Ei nu sînt capabili, cel puțin deocamdată, să construiască o lume mai dreaptă și mai bună. Acestea sînt
limitele lor obiective. Nu are rost să le cerem sau să
așteptăm mai mult de la ei. Este rațional să îi tratăm
cu înțelegere și răbdare, încercînd să le influențăm
atent și chibzuit conduita, exact atî tcît este posibil
în mod obiectiv. Presupun că afirmațiile mele vor stîrni iarăși indignare, resentimente și chiar o dorință
latentă de răzbunare la unii, după cum s-a întîmplat
altădată. Conștiința mă impune însă, cu o forță irezistibilă, să spun ceea ce gîndesc. Țin să subliniez că eu
am vorbit, ca și în alte cazuri, despre probleme și nu
am aruncat cu pietre în persoane concrete. Eu nu fac
decît să polemizez în mod civilizat despre problemele
societății noastre – și a lor, și a mea în egală măsură.
Îi invit pe toți cei care au opinii contrare la discuții
tacticoase, argumentate și binevoitoare, supuse unei
expurgări prudente, întru binele tuturor. Totodată,
consider necesară această remarcă în vederea restabilirii dreptății în plan moral și cunoașterii adevărului
de către generațiile care ne vor succeda, deși ele vor
putea judeca corect valoarea profesională a domnului
V. Guțuleac și după lucrările publicate de el și de contemporanii săi.
Ființa mea criminologică nu mă lasă să nu
menționez, în această ordine de idei, calitățile de
cunoaștere a problemelor criminologice ale savantului Victor Guțuleac. Le-am sesizat cu profunzimea
cugetului meu la Conferința științifică internațională
Violența în societatea de tranziție, desfășurată, în
colaborare cu alte instituții, de către Universitatea
de Criminologie, la 16-17 mai 2003, atunci cînd V.
Guțuleac a prezentat un raport criminologic privitor
la criminalitatea minorilor.
În calitate de rector interimar al Instituției Private
de Învățămînt „Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată”, mă bucur și mă mîndresc cu faptul că
profesorul și savantul Victor Guțuleac face parte din
echipa instituției noastre. Apreciez acest fapt drept o
realizare administrativă deosebită a domnului Valeriu
Bujor, președinte actual al institutului și rector la momentul cooptării acestuia.
O serie de alte fapte și aprecieri ale profesorului,
cercetătorului, practicianului, colegului, conducătorului și subalternului Victor Guțuleac aș vrea să le las
moștenire generațiilor viitoare. Îi urez multe alte jubilee omagiatului, a cărui vîrstă numără 75 de ani, și,
deci, ocazii frumoase pentru depănarea amintirilor și
reflectării asupra vieții!
24 ianuarie 2015
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MESAJ ANIVERSAR SAVANTULUI ȘI CAVALERULUI
„ORDINULUI REPUBLICII”
VICTOR GUŢULEAC LA JUBILEUL DE 75 DE ANI
Gheorghe COSTACHI,
doctor habilitat în drept, profesor universitar

C

elebrarea celor 75 de ani din ziua naşterii
profesorului, savantului şi Cavalerului „Ordinului Republicii” Victor Guţuleac este un eveniment
remarcabil pentru întreaga comunitate juridică din
Republica Moldova și un plăcut prilej de a-i adresa
sincere urări de sănătate, prosperare, noi realizări frumoase în activitatea profesională.
Ajuns la onorabila şi respectabila vîrstă a împlinirilor şi reuşitelor, îi exprimăm toată gratitudinea,
consideraţiunea şi stima colegială pentru personalitatea sa notorie, activitatea practică şi opera ştiinţifică,
bucurîndu-ne pentru succesele obţinute pînă acum de
Domnia Sa.
Anii consacraţi activităţii în domeniul asigurării
ordinii de drept nu au fost deloc simpli. Însă, pe parcursul acestei perioade, stimate domnule V. Guțuleac,
aţi dat dovadă de un înalt profesionalism, de o abnegaţie şi o dîrzenie remarcabile. Fiind un om de o
vastă cultură, nu numai juridică, ci şi sociopolitică şi
filosifică, aţi slujit și slujiţi cu devotament şi fidelitate
poporului.
Ca Ostaş al ordinii de drept, V-aţi remarcat prin rigoare, punctualitate, capacitate de adaptare la condiții
noi, toate acestea dublate de o mare putere şi dorinţă
de muncă. Toţi acei care am fost alături de Dumneavoastră în sistemul organelor de drept Vă cunoaştem
ca o personalitate cu o gîndire analitică şi calităţi
omeneşti remarcabile.
Merită apreciere şi contribuţia Dvs la formarea
profesională a cadrelor de jurişti din Republica Moldova. Fiind o personalitate sinceră şi deschisă, oferind servicii educaţionale cu un profund simţ de tutore ştiinţific, aţi cultivat și ați dezvoltat numeroase
promoţii de jurişti.
Cu o deosebită atenţie și devotament ştiţi cum să-i
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apropiaţi, să-i ascultaţi, să-i înţelegeţi şi să-i ajutaţi
pe studenţi, masteranzi şi doctoranzi, precum şi pe
cadrele didactice şi practicienii dornici de a-și perfecţiona şi dezvolta potenţialul juridic.
Personalitatea Domniei Voastre ca doctor în drept
şi profesor universitar este bine cunoscută comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova, datorită atît
contribuţiei inedite la formarea cadrelor de jurişti de
înaltă calificare, cît şi studiilor ştiinţifice realizate în
domeniul dreptului public.
Merită toată aprecierea aportul Dumneavoastră la
dezvoltarea ştiinţei dreptului administrativ şi a dreptului contravenţional din Republica Moldova, ramuri
de drept care la moment se află în plin proces de consolidare.
Cursurile şi monografiile semnate de Domnia
Voastră, consacrate problemelor fundamentale ale
dreptului administrativ, contravenţional şi ştiinţei administrării, apărute în ţară şi în străinătate, în reviste
de specialitate de rezonanţă, sînt lucrări ştiinţifice de
referinţă, de care nu poate face abstracţie niciun om
de ştiinţă autentic, care doreşte să elaboreze o lucrare
temeinică în domeniul dreptului public.
Întreaga şi neobosita Dumneavoastră activitate în
toate funcţiile în care aţi fost încadrat constituie un
exemplu demn de urmat pentru fiecare colaborator al
organelor de drept, pentru fiecare savant de azi şi de
mîine.
Domnule Victor Guţuleac, Vă dorim multă sănătate, ani de viaţă şi putere de muncă, bucurii în viaţa
personală alături de cei dragi, linişte sufletească, noi
succese, realizări şi contribuţii remarcabile la dezvoltarea ştiinţei din ţara noastră!
La mulţi ani! Vă stimăm şi vă admirăm!
Să vă aibă Dumnezeu în paza Sa.
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SAVANTUL ȘI PRACTICIANUL VICTOR GUȚULEAC LA CEI
75 DE ANI ÎN OPINIA COLEGILOR ȘI PRIETENILOR
Valeriu CERBA,
doctor în drept, prorector USEM, colonel de poliţie (r), Cavaler al Ordinului ,,Ştefan cel Mare”

D

acă fiecare dintre noi ar fi fost rugat să răspundă la întrebarea: „Cine a fost persoana
care te-a marcat cel mai mult în viaţă?”, majoritatea
absolută, aşa cum demonstrează şi unele estimări, ar
evoca numele unui profesor sau al unei profesoare.
Într-adevăr, fără a desfășura un sondaj în rîndul
angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne, dar şi al
celor care în prezent sînt pensionari ai MAI, este cert
că colonelul de poliţie (r), profesorul universitar, doctorul în drept Victor Guţuleac a marcat, pe parcursul
activităţii sale, multe generaţii de poliţişti şi jurişti.
Nu ştiu dacă mai sînt veterani ai ministerului care
s-au dedicat cauzei nobile mai mult de 35 de ani, aşa
cum a făcut-o şi o face profesorul Victor Guţuleac
pînă în prezent, ca un promotor remarcabil ai bunelor
practici în materia modernizării instituţionale şi în instruirea tinerei generaţii.
În Republica Moldova, domnul Victor Guţuleac
și-a construit, cu răbdare şi devotament, reputaţia
celui mai bun cercetător în domeniul dreptului administrativ, este omul de ştiinţă care a contribuit la
dezvoltarea ştiinţei juridice în ţara noastră, acordînd
o importanță deosebită pregătirii cadrelor de înaltă
calificare în domeniul dreptului.
Este de menţionat faptul că în activitatea practică,
ştiinţifică şi pedagogică, profesorul Victor Guţuleac a
avut, cu adevărat, realizări de valoare, fiind un exemplu de inteligenţă, corectitudine şi umanism, un promotor al valorilor universal-umane.
Am avut onoarea să-l cunosc pe practicianul şi savantul V. Guţuleac în primăvara anului 1984 la Bălţi,
fiind într-o deplasare de serviciu pe linia MAI, perioadă cînd Domnia Sa activa în funcţia de şef adjunct
al Secţiei afacerilor interne din or. Bălţi, localitate cu
o situaţie criminogenă complicată. Trebuie să recunosc că, în perioada nominalizată, în cadrul MAI doar
2 practicieni aveau grad ştiinţific: Victor Guţuleac
şi Vasile Florea, şeful adjunct al Direcţiei urmărire
penală a MAI.
Nu în zadar practica avansată în domeniul pregătirii profesionale, interacţiunea lucrătorilor de poliţie cu
organizațiile obşteşti în asigurarea ordinii publice şi iniţierea măsurilor de combatere a narcomaniei în or. Bălţi
au fost subiectul uneia dintre şedinţele Colegiului MAI.
Îmi amintesc că, în discursul său, dl V. Guţuleac a
demascat convingător problema extinderii narcomaniei în ţară, în special în rîndul tineretului, şi a propus
conducerii MAI de a iniţia procedura de legiferare a
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cînepii şi a macului cultivate în ţară ca fiind substanţe narcotice. Drept reacţie la această propunere, un
membru al Colegiului MAI s-a exprimat precum că
”acest savant de la Bălţi a cam luat-o razna”. În scurt
timp, însă, au apărut primele dosare penale privind
administrarea ilegală a substanțelor narcotice.
O filă aparte în activitatea practică a savantului V.
Guţuleac o constituie perioada 1987–1988, cînd lucra
în calitate de şef al Secţiei afacerilor interne a sectorului Rîşcani din mun. Chişinău, unde a iniţiat diverse reforme, cu implementarea metodelor şi practicilor
noi în domeniul contracarării criminalităţii, în special
a infracţionalităţii stradale.
În scurt timp, dl V. Guţuleac a întreprins un şir de
măsuri de perfecţionare a procesului de administrare,
de creare a posturilor de poliţie. Pe parcurs a consolidat efectivul subordonat în vederea îndeplinirii sarcinilor trasate în baza analizei şi supravegherii permanente a situaţiei infracţionale din sector şi a reuşit
să amelioreze situaţia criminogenă în acest teritoriu
administrativ.
Totodată, noul conducător a creat condiţii de lucru
mai bune pentru subalterni, fiind esenţial îmbunătăţit şi climatul moral-psihologic în colectiv, care l-a
apreciat cu tot respectul pentru eforturile depuse în
lupta cu criminalitatea. Ulterior, MAI a utilizat aceste
metode noi şi practici pozitive în toate organele afacerilor interne.
Totodată, dl profesor V. Guţuleac a ştiut să promoveze cu iscusinţă în rîndul discipolilor profesionalismul şi patriotismul. Nu în zădar, în zile de grea
cumpănă, poliţiştii au constituit avangarda forţelor
patriotice care au apărat independenţa şi integritatea
teritorială a Republicii Moldova, demonstrînd devotament intereselor neamului şi ţării.
Ţin să menționez că dl Victor Guţuleac este o personalitate înzestrată cu o inepuizabilă energie creatoare şi putere de muncă, cu vocaţie de organizator şi
dascăl. Aşa l-am cunoscut şi așa îl ştiu pe colegul şi
dascălul meu din anul 1984 pînă în prezent.
Mult stimate Domnule profesor V. Guţuleac, la
această venerabilă aniversare, Vă urez înţelepciune
şi clarviziune pentru harul creativ, sănătate şi putere
pentru materializarea ideilor, capacitate şi consecvenţă pentru transformarea acestora în realităţi, căci toate acestea, în ansamblu, sînt menite să contribuie la
prosperarea ţării noastre – Republica Moldova.
La mulţi ani!
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MENTORUL CARIEREI MELE PROFESIONALE
Mihail LAŞCU,
preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, doctor în drept

L

a acest jubileu de 75 de ani din ziua nașterii
domnului Victor GUŢULEAC, îmi exprim
înalta consideraţie pentru contribuția dumnealui la
evoluția vieții mele profesionale.
Ne-am cunoscut în anul 1986, cînd domnul V. Guţuleac, maior de poliţie, candidat în ştiinţe juridice, a
fost numit şef al Secţiei afacerilor interne a raionului
(sectorului) Octombrie din or. Chişinău. La acel moment, eu eram în exercitarea funcţiei de inspector de
sector, locotenent de miliţie. Domnia Sa a fost acel
conducător cu autoritate care nu doar cerea întocmirea corectă a documentelor administrative şi penale,
dar şi ne instruia ca pedagog, aducînd argumente teoretico-practice despre importanţa calificării juridice
corecte a contravenţiilor şi infracţiunilor.
Activitatea profesională ne-a despărţit pentru o
perioadă de cîţiva ani. Dar în iunie 1991, fiind invitat
ca pedagog la Şcoala Medie Specială de Miliţie din
mun. Chişinău, soarta a făcut să ne reîntîlnim. Anume domnul Victor Guţuleac ne-a convins – pe mine
şi pe directorul şcolii, general-maiorul de poliţie Mihail Railean – să mă angajez în calitate de lector la
Catedra Activitate Administrativă, şeful catedrei fiind
Domnia Sa.
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Fiind angajat la catedră, dl V. Guţuleac m-a îndemnat cu insistenţă să depun documentele la doctorantura Academiei Naţionale a Ministerului Afacerilor
Interne al Ucrainei, pentru susţinerea tezei de candidat în ştiinţe juridice. Țin minte și acum cuvintele
dumnealui: „Să nu aştepţi rezultatele muncii tale ca
pedagog astăzi, deoarece acestea se vor vedea peste
ani în cursanţii-discipoli de azi” şi „Cea mai absurdă idee astăzi, mîine poate deveni genială”, care pe
parcursul activităţii profesionale s-au confirmat şi au
devenit motouri de viaţă.
Mă consider onorat de faptul că am avut frumoasa
posibilitate să particip împreună cu dl V. Guţuleac la
fondarea catedrei din cadrul Academiei Naţionale de
Poliţie „Ştefan cel Mare”. Mă mîndresc că am activat
umăr la umăr la această catedră, în perioada ianuarie
2003 – aprilie 2007, instruind şi educînd o nouă generaţie de poliţişti profesionişti devotaţi ţării.
Devenirea mea ca persoană cu abilităţi profesionale în activitatea poliţienească şi, în special, în cea
pedagogică se datorează și dlui profesor V. Guţuleac
– personalitate marcantă în domeniul poliţienesc, om
de știință şi pedagog celebru –, fapt pentru care-i mulţumesc mult şi-l numesc TAICĂ.
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O FILĂ DIN BIOGRAFIA UNUI OM ÎN ISTORIA
POLIȚIEI NAȚIONALE
Lina RADU,
locotenent-colonel de poliție (r)
Anatol BALAN,
colonel de poliție (r)

C

a noțiune și esență, statul înseamnă o anumiă
modalitate sau formă de organizare, de ordonare, exprimare și protecție a drepturilor, a libertăților
omului și cetățeanului în cadrul diverselor raporturi
sociale.
Un valoros element specific al sistemului de administrare publică, pe parcursul evoluției statului, îl
constituie organele afacerilor interne. Acestea dintotdeauna au avut rolul nobil, dar și complicat de administrare a chestiunilor statale. Or funcţionarea statului
nu poate fi concepută în afara unui cadru normativ,
care să coordoneze comportamentul indivizilor conform conduitei-tip statornicite în societate.
Statutul juridic al instituţiilor cu atribuţii de administrare în stat, în special al poliţiei, a fost şi este
o problemă fundamentală de care depinde caracterul
democratic sau totalitar al unui stat.
De-a lungul istoriei, în situații destul de complexe
și dificle, fiind în permanenta necesitate de a-și modifica metodele și formele de activitate, pentru a se conforma condițiilor ce evoluează, organele afacerilor interne din Moldova, în general, și poliția, în special, au
misiunea de a menține conviețuirea subiecților la nivelul cerințelor principiilor democratice și exigențelor
general-umane.
În sens mai restrîns organele de poliţie exprimă
realizarea forţei de constrîngere – ca element al puterii publice şi funcţie a statului –, izvorînd din nevoia de apărare a existenţei materiale şi spirituale a
societăţii.
În condiţiile consolidării statului de drept, organele poliţieneşti, adică toţi funcţionarii şi structurile
statale care exercită puteri poliţieneşti, trebuie să se
afirme ca un veritabil factor de stabilitate şi echilibru,
de protecţie al comunităţii şi ca garant al drepturilor
şi libertăţilor cetăţenilor. Anume în acest sens un rol
semnificativ și deosebit în apărarea intereselor fundamentale ale societății noastre îi revine procesului
de pregătire a cadrelor polițienești. O verigă de bază
a procesului continuu de formare a cadrelor profesioniste, capabile să îndeplinească sarcinile ce revin
organelor de drept nu doar în domeniul polițienesc,
ci și în diversele ramuri ale administrării intereselor
statale, o constituie Academia de Poliție ” Ștefan cel
Mare”.
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Aceasta a fost înființată ca prima instituție de
învățămînt superior universitar în cadrul Ministerului Afacerilor Interne în 1990, evenimentul fiind
condiționat de necesitatea stringentă de cadre naționale
ce ar fi răspuns exigențelor perioadei de constituire a
independenței statale. Cadrele cu studii superioare în
drept ce erau instruite în instituție urmau să asigure
consolidarea statului de drept și respectarea normelor
unei societăți democratice.
După un deceniu de activitate, în pofida schimbărilor calitative operate pe parcurs, sistemul de pregătire a cadrelor existent la acel moment necesita modificări radicale.
După ani de stabilire și dezvoltare, la 27 martie
1997, în funcția de rector al Academiei ”Ștefan cel
Mare” a Ministerului Afacerilor Interne este numit
domnul Victor Guțuleac, doctot în drept, conferențiar
universitar.
A fost desemnat în postura de rector prin voința
adminitrativă a conducerii de atunci a Ministerului
de Interne, urmînd să implementeze strategii și metode în invățămîntul universitar cu un caracter mai
special. Și cum nicio doctrină nu a stipulat care ar fi
metodele de trecere de la un regim totalitar, în care
se dezvoltase Republica Moldova aproape un secol
de dominare sovietică, la un regim democratic, și
în acest domeniu – managementul în învățămîntul
superior – se putea baza doar pe cunoștințele și
experiența de viață proprie, pe convingerile cizelate
în activitatea cotidiană în diversele funcții deținute
în cadrul organelor de drept.
Anume aceast remarcabil simț al responsabilității,
îmbinat cu conștiinciozitatea civică, îl îndeamnă pe
nou-numitul rector de a purcede în anevoioasa cale a
reformelor. Domnul Victor Guțuleac inițiază numeroase modificări structurale şi funcţionale, menite să
statornicească Academia ca un sistem complex, adecvat exigenţelor timpului de formare profesională.
În cadrul instituției, sub bagheta Domniei Sale, se
produc o serie de transformări esenţiale cu efect benefic: se înregistrează o extindere a procesului de instruire – a fost creată Facultatea nr. 4, care pregătea jurişti
în bază de contract (contra plată); s-a început pregătirea cadrelor didactico-ştiinţifice prin învăţămîntul
postuniversitar (cursuri de masterat şi doctorat). Ast-
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fel, în anul 1998, la Academie, pentru prima dată în
Republica Moldova, au fost înmînate 13 diplome de
master în drept absolvenţilor cursurilor postuniversitare specializate.
O direcție specială a activității domnului V.
Guțuleac, căreia i-a acordat o deosebită atenție fiind în funcția de rector al Academiei, a fost cea de
cercetare ştiinţifică a unor probleme de importanţă
majoră pentru subdiviziunile MAI şi pentru societate
în ansamblu. Acest nucleu de cercetare în domeniile
dreptului penal, administrativ, economic care a atras
tineri cercetători, dar și nume cu pondere din domeniu, realiza pe deplin sarcinile ce ţin de competenţele
necesare.
O inovație cu adevărat uluitoare pentru acea perioadă, dar și ca formă de învățămînt, a fost fondarea,
la 18 decembrie 1997, în baza unui ordin comun al
Ministerului Afacerilor Interne şi al Ministerului Culturii, a Universității de Cultură în cadrul Academiei
de Poliție, căreia îi revenea sarcina implementării
activităţii educaţionale şi culturale, formării deprinderilor etice şi estetice la studenţi. Nume notorii ale
culturii naționale – Gheorghe Mustea, Mihai Muntean, Nicolae Usaciov, Margareta Ivanuş, Anatol Rurac – au plantat, în cadrul orelor de studii, semințele
frumosului în sufletele tinerilor ofițeri, aceștia urmînd
să-și cizeleze abilitățile de soluționare a sarcinilor
de serviciu, uneori mult prea crude, printr-un spectru mult mai vast al viziunilor lor – cu tact, exigență,
amabilitate, ba chiar și virtuozitate. Într-un fel aparte
se revenea la frumoasele tradiții de a crea un ofițer în
sensul larg al cuvîntului – intelignt, viguros, versat,
manierat.
În iulie 2000, grație eforturilor dlui V. Guțuleac și
ale echipei academice, a fost creat Consiliul ştiinţific
specializat, care a permis realizarea, în teze de doctorat, a cercetărilor ştiinţifice efectuate de funcţionarii
organelor afacerilor interne şi, în special, de doctoranzii Academiei.
Una dintre sarcinile dificile care, de fapt, îi revi-

12

ne fiecărui conducator de orice nivel a fost edificarea
colectivului, formarea acestuia ca un întreg, care fapt
i-a reușit cu certitudine rectorului Victor Guțuleac.
Grație abilităților profesionale și calităților personale,
a izbutit să alinieze sub ideile de promovare a celor
mai noi tehnologii educaționale și informaționale în
procesul didactico-stiintific un nucleu de oameni de
știință cu verticalitate, care au pledat, prin fapte și
acțiuni, pentru accesibilitatea și diversitatea studiilor
universitare, fiind orientați spre formarea calitativă a
specialistului de mîine.
Devenind un adevărat lider al corpului profesoraldidactic al Academiei, domnul Victor Guțuleac a demonstrat permanent competenţă şi capacitate de a asigura un învăţămînt şi o educaţie de calitate, abordînd
probleme deosebit de relevante în ceea ce priveşte
fundamentarea unor politici justificate de prevenire şi
combatere a criminalităţii, iar ofiţerii formaţi au dovedit, pe lîngă o temeinică pregătire juridică, şi reale
calităţi de comandanţi şi manageri.
Energia perpetuă și viabilă, impetuozitatea și vigoarea acestei personalități au devenit “molipsitoare”
pentru colectivul care l-a apreciat ca pe un conducător
de oaste, a mers sub drapele înălțate de acest lider și au
izbutit realizări de neuitat în istoria țării, a științei de
drept, în biografiile colegilor și ale sutelor de absolvenți
ai Academiei de Poliție ”Ștefan cel Mare”.
Meritele domnului Victor Guțuleac – doctor, profesor universitar, mentor, dascăl și îndrumător – au
fost apreciate prin înaltele distincții oficiale ale Republicii Moldova, printre care Medalia ”Meritul Civic”
(1990) și ”Ordinul Republicii” (2000).
Și atunci cînd vorbim despre rolul important al
poliției naționale în administrarea afacerilor statului
Republica Moldova, este de menționat că o piatră importantă la temelia acetuia e pusă de profesorul Victor
Guțuleac, care în aceste zile își sărbătorește frumosul jubileu de 75 de ani. Cu acest prilej, îi urăm și
în continuare realizări remarcabile, sănătate și mari
succese.
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CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND DREPTUL POLIȚIENESC
Victor GUŢULEAC,
doctor în drept, profesor universitar la Catedra Științe Juridice și Securitate Criminologică,
Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată
Rezumat

Scopul prezentei publicații științifice constă în studierea, analiza și conștientizarea surselor doctrinare privind realizarea
dreptului de poliție a statului, conținutului activității cu caracter polițienesc, asistenței juridice a acestei activități; argumentarea necesității existenței unui mecanism juridic bine determinat de aplicare a constrîngerii statale în procesul de administrare, expunerea propriei viziuni referitoare la existența unei noi ramuri în sistemul de drept național – Drept polițienesc.
Cuvinte-cheie: poliție, obiecte supuse protecției polițienești, administrare publică, constrîngere statală

***

Целью настоящей научной публикации является изучение, анализ и научное осмысление доктринарных источников, отражающих процесс реализации государством политических функций, содержания полицейской деятельности, её юридического обеспечения; аргументирование целесообразности наличия научно-обоснованного и надежного юридического механизма применения государственного принуждения, изложение личной позиции автора
относительно признания Полицейского права как самостоятельной отрасли.
Ключевые слова: полиция, объекты полицейской охраны, публичное управление, государственное принуждение

I

ntroducere. Fiecărei societăți îi sînt caracteristice un anumit ansamblu de norme, un șir de
reguli de conduită. Dat fiind acest fapt, pentru fiecare
formă a puterii sociale sînt caracteristice anumite metode de influență asupra celor care nu respectă aceste
norme, fie ele morale, religioase sau juridice. Pentru
puterea de stat este caracteristică constrîngerea, deoarece statul, prin intermediul legislatorului, adoptă norme juridice care sînt obligatorii pentru toată populația
statului. Sînt obligatorii, deoarece populația, prin intermediul votului universal, secret și direct, a delegat
atribuțiile sale [7, art. 2] de acest gen statului.
Poporul își alege parlamentul, de aceea actele juridice adoptate de acest organ sînt obligatorii chiar și
pentru cei care nu au dat votul partidului/partidelor
care a/au obținut majoritatea în Parlament sau chiar
nu a depășit pragul de accedere în parlament.
În cazul în care se încalcă aceste prevederi, statul
acționează asupra populației sale prin metoda de constrîngere. Așadar, constrîngerea, ca metodă de administrare, este prevăzută în toate sferele și domeniile
de activitate a statului.
Luînd în considerație faptul că constrîngerea este
o constantă a puterii de stat, formele, mijloacele și
intensitatea de înfăptuire a constrîngerii reprezintă
variabile ale acestei puteri și se află în raport direct cu starea ordinii de drept din societate. Cu alte
cuvinte, raportul dintre convingere și constrîngere,
ca metode de influență a statului asupra cetățenilor
săi, depinde de o mulțime de factori. Acest raport se
exprimă, deseori, cu destulă claritate, prin regimul
politic al societății în sistemele normative, determinate exclusiv și obiectiv de imperativul conviețuirii
sociale a membrilor societății întru accederea acesfebruarie 2015

tora la „binele comun”, în care omul este solidar
cu ele, pentru că valorile ocrotite și criteriile de ordonare a acestor valori sînt propriile sale valori și
criterii, respectarea regulilor de comportament apare ca asumare conștientă și deliberată a necesității,
originală în convingere, apare, deci, ca responsabilitate [1, p. 451]. S-ar putea spune, așadar, că în
evoluția puterii și a mijloacelor prin care aceasta își
valorifică sistemul său normativ, inversarea raporturilor dintre convingere și constrîngere semnifică,
totodată, nivelul de responsabilitate socială. Cu cît
mai înalt este nivelul de responsabilitate socială, cu
atît mai neînsemnată este necesitatea aplicării constrîngerii, cu atît mai înalt este nivelul de democrație
în societate.
Dreptul statului de a aplica constrîngerea statală
este cunoscut în literatura juridică sub denumirea de
„drept de poliție” [12, p. 15].
Dreptul de poliție este o parte a dreptului pe care
îl are statul de a interveni pentru respectarea de către
cetățeni a îndatoririlor ce le revin, dar totodată este
un drept al fiecărui individ de a cere sprijinul organelor polițienești pentru apărarea drepturilor ce le sînt
conferite de stat și pentru înlăturarea piedicilor ce li
s-ar pune în exercitarea acestor drepturi recunoscute
de lege.
Apariția și funcționarea statului se explică prin
menirea sa polițienească de protecție a valorilor sociale, determinată de necesitatea societății, a tuturor
și a fiecăruia în parte, de a trăi în siguranță. Satisfacerea tuturor celorlalte necesități nu poate fi realizată în
niciun fel, dacă nu va fi asigurată securitatea și dacă
omul nu va fi convins de faptul că viața lui, sănătatea,
integritatea personală, libertatea, cinstea și proprieta-
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tea sa nu vor fi supuse unor atacuri violente din partea
altor persoane. Această necesitate poate fi asigurată,
în exclusivitate, de către stat, dat fiind faptul că în
mîinile lui se află mijloacele coercitive.
Statul modern, fiind o instituție social-politică
complexă și dificilă, apare sub aspectul a trei calități:
stat-organizator, stat-arbitru și stat-organizație care
aplică „constrîngerea legalizată” – în esență, este vorba despre constrîngerea polițienească [25, p. 20].
În baza celor constatate, considerăm că actualitatea temei abordate este indiscutabilă. În prezenta
lucrare sintagmele „dreptul de poliție” și „dreptul
polițienesc” sînt examinate ca instituții separate.
„Poliția” reprezintă, pe de o parte, activitatea organelor administrației publice centrale, grevate de către
stat cu atribuții de intervenție legală în drepturile și
interesele persoanelor fizice și juridice, în cazul în
care ele au neglijat prevederile legale, iar pe de altă
parte, însuși unul dintre aceste organe – poliția ca
structură de bază special formată pentru realizarea
dreptului polițienesc al statului.
Scopul publicației constă așadar în conștientizarea
rolului constrîngerii statale în procesul administrării,
procedurii de realizare a dreptului de poliție al statului, determinarea asistenței juridice a acestei activități
care s-ar regăsi în sistemul de drept cu titlul „Drept
polițienesc”.
Metode aplicate și materiale utilizate. În procesul
studiului au fost aplicate metodele analiza, sinteza,
comparaţia, conştientizarea logică şi statistica. Materialele utilizate le constituie operele savanţilor din
domeniu care reprezintă doctrina juridică a Republicii Moldova, a României, a Federaţiei Ruse, precum
și altele străine.
Rezultate obținute și discuții. Se știe că dreptul
polițienesc, ca ramură independentă a dreptului și disciplină corespunzătoare de învățămînt, s-a format în
jumătatea a doua a sec. al XVIII-lea în Germania, iar
mai apoi în alte state europene [27, p. 6]. Deoarece
inițial noțiunea poliție cuprindea aproape toată activitatea statului, obiect al dreptului polițienesc se considera totalitatea „măsurilor de stat și obștești îndreptate spre asigurarea intereselor poporului” [26, p. 322].
Însă un spectru atît de larg de obiecte de cercetare nu
permitea științei dreptului polițienesc să ocupe locul
său strict determinat în jurisprudență [2, p. 68].
Schimbarea radicală a sistemului de drept în Rusia, începută după Revoluția din 1917, a demonstrat
netemeinicia ideilor despre dispariția totală a dreptului polițienesc. Ca instituție juridică el a fost lichidat
din motive ideologice, însă, după conținut, realitatea
era cu totul alta. În dreptul administrativ nou era dominantă ideea de a-l limita la totalitatea acelor norme
de drept care determină activitatea organelor puterii
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sovietice îndreptate spre menținerea orînduirii sociale
existente prin intermediul măsurilor de prevenire și,
într-o măsură oarecare, represive exercitate în ordine nejudecătorească (administrativă) [21, p. 41; 22,
p. 33, 34]. V. L. Kobalevski a sesizat în această idee
„tendința de a reduce noțiunea de drept administrativ
la un sistem de funcții de constrîngere a puterii, adică
la totalitatea normelor cunoscute în Apus (și în Rusia
pînă în anul 1917) sub numele de Drept polițienesc”
[20, p. 5].
În România, una dintre primele definiții ale dreptului polițienesc a fost formulată de Vasile Barbu,
care considera că „dreptul polițienesc cuprinde totalitatea normelor de drept pe care se bazează și
din care derivă organizarea, competența și acțiunile
poliției” [3, p. 33]. Ulterior, după apariția Legii de
organizare generală a poliției din 1929, Iuliu Pascu
[12, p. 22] și Eugen Bianu [4, p. 122] au demonstrat
autonomia dreptului polițienesc ca ramură a dreptului public român.
Deci, obiect al dreptului polițienesc sînt raporturile sociale cu caracter de administrare, care apar în
timpul intervenției reprezentanților puterii executive
și a altor subiecte autorizate cu intervenția în drepturile și libertățile persoanelor fizice și juridice. Se au
în vedere relațiile sociale ce apar la aplicarea măsurilor de constrîngere administrativă și operative de
investigație care, ca obiect al reglementării juridice,
sînt mult mai integrale decît relațiile sociale – obiect
al dreptului administrativ tradițional [24, p. 80].
În opinia savantului autohton I. Guceac, noțiunea
de drept polițienesc ca o „totalitate de norme juridice, care învestesc organele polițienești (în primul
rînd, poliția) cu atribuții în domeniul constrîngerii de
stat” [8, p. 106] nu este completă, deoarece în perioada de tranziție statutul juridic al poliției s-a modificat
esențial (și se schimbă în continuare) [2, p. 71]. Cu
atribuții polițienești au fost grevate un șir de organe
publice, iar activitatea polițienească nu se limitează
doar la constrîngere.
După părerea savanților nominalizați, oportună
ar fi următoarea definiție a dreptului polițienesc: totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile sociale ce se nasc în procesul activității
polițienești a organelor administrației publice, grevate cu atribuții de intervenție legală în drepturile
și interesele persoanelor fizice și juridice în afara
procedurii penale și celei executiv penale [2, p. 72].
Particularitățile dreptului polițienesc sînt următoarele:
1) inegalitatea juridică a subiectelor, determinată de relațiile de putere și subordonare. Dreptului
polițienesc nu-i sînt caracteristice relațiile de egalitate
a statutului juridic a părților.
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2) volumul destul de larg al puterii discreționare
de care dispun subiectele dreptului polițienesc.
În sfîrșit, se consideră o caracteristică a metodei
de reglementare de drept polițienească importanța deosebită a formelor procesuale. Studierea și reglementarea mai profundă a chestiunilor procesuale în executarea activității polițienești este determinată de pericolul sporit pe care îl prezintă acțiunile polițienești,
arbitrare drepturilor și libertăților persoanelor fizice
și juridice.
Susținem opinia că doar reglementarea legislativă a întregii activități polițienești a statului poate
accelera creșterea nivelului autonomiei dreptului
polițienesc, poate duce la recunoașterea lui ca ramură a dreptului [2, p. 72]. În consecință, acest lucru va
avea un impact benefic asupra consolidării legalității,
asigurării drepturilor și libertăților fundamentale ale
omului și cetățeanului în procesul edificării statului
de drept în Republica Moldova.
Principiile dreptului polițienesc sînt acele idei
și orientări generale, postulate democratice sau precepte directorii care stau la baza întregului sistem
polițienesc dintr-un stat, în vederea îndeplinirii sarcinilor cu care sînt învestite organele de poliție, orientînd astfel reglementările juridice și aplicarea dreptului
în procesul activității sale executive și de dispoziție.
Ele sînt reguli de conduită de maximă generalitate,
care stau la baza organizării și funcționării organelor și instituțiilor de profil polițienesc și a activității
funcționarilor de poliție, în special.
Caracterul lor de regulă de bază rezultă din faptul
că aceste principii își găsesc reglementarea expresă
sau tacită în legea fundamentală a statului și în celelalte legi, hotărîri, ordine, instrucțiuni, regulamente
ce dirijează activitatea organelor cu profil polițienesc.
Avînd în vedere multitudinea aspectelor ce ni le prezintă, principiile dreptului polițienesc pot fi clasificate din mai multe puncte de vedere.
Din punctul de vedere al conținutului:
1. Principiile politico-juridice consfințite, de regulă, în Constituția Republicii Moldova [7] și în alte acte
normative, care-și găsesc o aplicare activă și oportună
în activitatea organelor polițienești. La această categorie se referă: principiul legalității; principiul umanismului și echității sociale; principiul conlucrării și
participării cetățenilor în activitatea polițienească;
principiul realizării activității polițienești din numele
poporului [15, p. 31].
2. Principiile juridico-organizaționale [15, p. 31]
sînt: principiul realizării menținerii ordinii publice ca
un organism sistemic; principiul de distribuire optimală și manevrare operativă cu forțele și mijloacele subordonate; principiul combinării particularităților teritoriale cu cele funcționale ale activității polițienești;
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principiul combinării cu dibăcie a conducerii unice, a
conducerii colegiale și a responsabilității particulare
a fiecărui funcționar de poliție; principiul orientării
profilactice a activității polițienești; principiul planificării; principiul îmbinării armonioase a cunoștințelor
teoretice și aptitudinilor practice [5, p. 52].
Din punctul de vedere al sferei de acțiune:
1. Principii generale, adică cele consfințite și în
alte discipline juridice, altele decît dreptul polițienesc,
și anume: principiul protecției drepturilor omului;
principiul legalității; principiul prevenirii faptelor antisociale; principiul egalității și imparțialității.
2. Principii speciale, adică principiile specifice numai dreptului polițienesc: principiul păstrării secretului profesional; principiul cooperării în muncă; principiul echidistanței politice; principiul oportunității
și operativității; principiul consultării permanente cu cetățenii și colectivele de muncă; principiul
continuității; principiul oficialității și rolului activ al
organelor de poliție.
Aceste principii definesc activitatea poliției, dîndu-i o fizionomie generală, fapt ce-i atribuie dreptului
polițienesc o individualitate aparte, iar cunoașterea și
studierea acestora prezintă importanță atît teoretică,
cît și practică.
Din punct de vedere teoretic, aceste principii stabilesc trăsăturile caracteristice ale întregului sistem de
organe și instituții cu atribuții polițienești (organizarea, funcționarea și competența acestora), dezvăluind
concepția politico-juridică a statului de drept asupra
activității organelor polițienești.
Într-o altă ordine de idei, principiile în cauză dau
orientarea necesară pentru explicarea doctrinară a
izvoarelor, normelor și raporturilor juridice de drept
polițienesc, luate în ansamblul lor sau singular [5,
p. 52].
Din punct de vedere practic, aceste principii au
menirea să dirijeze activitatea organelor polițienești
spre aplicarea corectă și oportună, conform atribuțiilor
legale ce le revin, potrivit destinației, a normelor juridice de drept polițienesc, atît în cadrul raporturilor
lor interne, cît și în cadrul raporturilor pe plan extern,
care se creează, se modifică sau se sting în sfera lor
de activitate.
O trăsătură esențială a principiilor dreptului
polițienesc este democratismul, care rezultă din faptul că acestea exprimă voința legiuitorului, asigurarea
intereselor societății și cetățenilor și au drept scop asigurarea ordinii publice și combaterea criminalității.
Principiile dreptului polițienesc trebuie privite în strînsa lor legătură și interdependență, constituind un întreg în care diferitele cerințe puse
în fața instituțiilor de profil se completează și se
condiționează reciproc, asigurînd desfășurarea cu
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succes a atribuțiilor ce-i revin poliției potrivit legii
[5, p. 53]. Acestea trebuie respectate atît la faza elaborării actelor normative ce reglementează activitatea polițienească, cît și în procesul aprecierii, executării și supravegherii respectării lor.
În continuare vom examina succint doar principiile speciale ale dreptului polițienesc.
Principii speciale ale dreptului polițienesc. Principiul păstrării secretului profesional impune asigurarea secretului activităților specifice ce se execută
sau urmează să fie efectuate de organele polițienești,
pentru ca persoanele care au încălcat legea ori sînt
în atenția poliției, fiind suspectate de comiterea unor
fapte contrare legii, să nu cunoască metodele și mijloacele concrete folosite de aceste organe ori măsurile
întreprinse cu privire la ele, pentru a nu avea posibilitatea să se sustragă cercetării penale sau judecății sau
să îngreuneze aceste activități de aflare a adevărului.
În acest scop, cei în cauză caută să afle prin orice mijloace dacă sînt în atenția poliției, ce probe există împotriva lor, ce metode și mijloace, tehnici și evidențe
folosesc organele poliției, stadiul cercetărilor în cauzele penale și alte aspecte care să-i ajute să scape de
răspundere pentru faptele comise [5, p. 56].
Practica juridică scoate în evidență faptul că infractorii fac deseori încercări de corupere, intimidare, compromitere, șantaj, amenințări etc. la adresa
polițiștilor, pentru a afla datele secrete ce-i interesează
și nu rareori studiază chiar personalitatea polițiștilor,
pentru a cunoaște și exploata slăbiciunile, pasiunile,
viciile, neglijențele și greșelile acestora.
Din practica operativă rezultă că cele mai multe
secrete sînt deconspirate nu din rea credință, ci din
imprudență, neglijență, comportament iresponsabil,
naivitate sau chiar incapacitate de a sesiza intențiile
bine disimulate ale unor infractori.
Polițistul trebuie să păstreze secretul profesional,
fiindu-i interzis să divulge chestiuni de serviciu care,
prin natura lor sau potrivit unei dispoziții legale expres, trebuie să rămînă secrete. De asemenea, trebuie
să dea dovadă de discreție profesională în legătură
cu faptele, informațiile sau documentele de care ia
cunoștință cu ocazia exercitării atribuțiilor de serviciu [10, p. 81].
Polițistul trebuie să păstreze secretul acțiunilor pe
care el sau organul din care face parte le întreprinde. Totodată, el trebuie să păstreze secretul datele de
natură confidențială pe care, prin natura sarcinilor de
serviciu, le primesc, le culeg sau intră în contact cu
ele și care au legătură cu viața privată a unor persoane, informații ce sînt susceptibile să le afecteze interesele sau reputația, motiv pentru care ele trebuie
păstrate cu grijă, putînd fi aduse la cunoștință numai
în interesul instituției sau procesului penal.
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Legat de acest principiu, polițistului îi este interzis să divulge dispozițiile primite din partea șefilor
profesionali, el nu trebuie să difuzeze sub nicio formă, nimănui ceea ce se discută și se hotărăște de către
conducerea instituției, să facă aprecieri publice despre
șefi, colegi sau alți funcționari ai autorităților publice
cu care intră în contact.
La deconspirarea unei acțiuni polițienești se poate ajunge nu numai prin pălăvrăgeală, lăudăroșenie
sau neglijență, ci și prin nepregătirea temeinică a
acestei acțiuni ori nerespectarea măsurilor stabilite
pentru reușita ei. De exemplu, pînda organizată pentru prinderea unui infractor periculos poate eșua prin
destăinuirea acțiunii respective unei persoane care
l-ar putea anunța pe cel în cauză, sau printr-o defectuoasă organizare și executare a acesteia (deplasarea
neacoperită spre locul de pîndă, fumat, discuții cu
voce tare etc.).
Principiul cooperării în muncă. Cooperarea reprezintă un proces prin care mai multe persoane, grupuri,
instituții își organizează activitatea în vederea realizării unui obiectiv comun. Supranumit și „principiul
spiritului de echipă”, el se impune ca o necesitate
obiectivă în activitatea tuturor organelor polițienești.
Prin cooperare se realizează, de fapt, o împletire a
eforturilor, a capacităților organelor chemate să prevină și să combată fenomenul infracțional [10, p. 82].
Problema cooperării trebuie înțeleasă în sensul că
fiecare organ, formațiune sau cadru de poliție trebuie
să-și conjuge eforturile pentru realizarea cu maximă
eficiență a atribuțiilor ce revin în ansamblu acestui
aparat.
Cooperarea polițienească în muncă se realizează
atît pe plan intern între polițiștii ce își defășoară activitatea în cadrul diferitelor formațiuni de specialitate, cît și între formațiuni și alte organe de poliție.
Ea se realizează și pe plan extern la nivelul Europei
în cadrul unor structuri instituționalizate și Europolului sau TISPO (Organizația Poliției Rutiere din Europa), SECI (Inițiativa de Cooperare Sud-Est), ICE
(Inițiativa Central-Europeană), precum și pe plan
internațional în cadrul Organizației Internaționale de
Poliție Criminală – INTERPOL, cu toate statele afiliate la această organizație, prin intermediul Secretariatului General al INTERPOL-ului și al Birourilor
Centrale Naționale Interpol.
Principiul echidistanței politice. Fără a face
abstracție de faptul că statul face parte din suprastructura politică, iar dreptul – din cea juridică, între stat
și drept există o legătură indisolubilă, ideologia politică și juridică exprimîndu-se în existența statului
și dreptului, între toate elemnentele suprastructurii
politico-juridice existînd relații de interdependență
[14, p. 138]. Politica forțelor dominante determină
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atît conținutul, cît și formele reglementărilor juridice.
Statul, ca organizație politică a clasei dominante, nuși poate realiza funcția sa socială decît prin intermediul dreptului, care, la rîndul său, își are eficacitatea
numai prin existența statului [6; 17, p. 116-117].
O premisă obiectivă în funcționarea poliției, în statul de drept, o constituie imparțialitatea și neutralitatea acesteia în raport cu toate forțele politice din societate. Menirea poliției constă în servirea comunității,
iar satisfacerea acestei cerințe presupune autonomie
în raport cu forțele politice ale societății.
Fiind o componentă a puterii executive a statului,
poliția se subordonează doar legilor țării și adevărului, nefiind implicată în competiția pentru putere a
partidelor și a celorlalte forțe politice. Potrivit acestui
principiu, organele de ocrotire a normelor de drept
ale statului rămîn echidistante, nefiindu-le permis să
desfășoare politici partizane vizavi de una sau alta din
formațiunile sau partidele politice și, ca atare, este și
trebuie să fie un organism ce nu poate fi manipulat
politic.
Principiul oportunității și operativității. Elementele infractoare, pentru a-și asigura reușita activităților
ilegale, acționează cu abilitate și prudență, folosinduse de condițiile și împrejurările existente, pe care le
studiază în prealabil. Pentru a dejuca planurile acestora, polițiștii trebuie să acționeze cu oportunitate în
vederea realizării surprinderii lor în flagrant. Acest
lucru necesită culegerea informațiilor necesare asupra
infractorilor și faptelor ilegale puse la cale de aceștia
și acționarea cu operativitate, pentru a-i surprinde în
momentul comiterii infracțiunii.
Surprinderea presupune, deci, a organiza și a
desfășura orice acțiune polițienească la momentul
oportun, cînd infractorii se așteaptă cel mai puțin și
cînd se pot administra cît mai multe probe privind
fapta comisă.
Operativitatea în acțiune a poliției duce la surprinderea infractorului în momentul sau imediat după comiterea faptei, înlăturînd posibilitatea lui de a fugi,
de a se ascunde ori de a valorifica bunurile provenite din infracțiune, de a-și crea un alibi și a face să
dispară probele ce îl învinovățesc. Operativitatea în
cercetarea locului faptei, în administrarea probelor, în
identificarea și prinderea autorului, în tragerea sa la
răspundere juridică are și un pronunțat rol preventiv,
atît față de cel în cauză, cît și față de alte persoane
pretabile să încalce legea.
De asemenea, această operativitate a poliției permite ascultarea și redarea cu obiectivitate, de către
martorii oculari, a unor amănunte esențiale instrumentării cauzei.
Principiul continuității. Serviciul public al poliției
funcționează permanent, polițistul e în activitate 24
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ore din 24. Nu putem vorbi deci de perioade de respiro sau de un program fix, deoarece și infractorii comit
fapte ilegale în orice moment.
Principiul conlucrării permanente cu populația.
Pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale, instituțiile
polițienești colaborează cu o multitudine de factori
sociali și se sprijină pe concursul larg al populației.
Contribuția cetățenilor la desfășurarea activităților
polițienești îmbracă diferite forme și modalități care
permit aflarea și probarea aspectelor concrete ale
săvîrșirii faptelor antisociale și, îndeosebi, prevenirea
comiterii acestora.
Cele mai multe forme și modalități de conlucrare cu cetățenii sînt reglementate prin norme juridice,
ordine și instrucțiuni interne de muncă. Există și o legătură neinstituționalizată, care se realizează spontan
la inițiativa cetățenilor. Această colaborare și sprijinul
pe care populația îl acordă organelor polițienești își
are suportul în interesul ce îl prezintă pentru cetățeni,
pentru fiecare instituție și organism social, fenomenul
infracțional și cel contravențional, precum și pe faptul
că înțeleg rolul social și importanța activității acestor organe în prevenirea și combaterea criminalității
și contravenționalității în apărarea drepturilor și
libertăților fundamentale, a avutului public și privat.
Acest sprijin al populației în îndeplinirea
atribuțiilor ce revin organelor polițienești nu se realizează de la sine, ci el depinde de o multitudine de
factori, dintre care cei mai importanți sînt competența
profesională și comportamentul polițiștilor. Așadar,
conlucrarea dintre poliție și populație depinde de
eforturile, răspunderea, conștiinciozitatea și solicitudinea manifestate de fiecare polițist, de comportarea
lor în societate, în viața personală, pentru a constitui
un factor de influență pozitivă în rîndul cetățenilor.
De menționat că, la momentul actual, în viziunea
noastră, rolul acestui principiu este subapreciat atît
la nivelul organelor polițienești centrale, cît și la nivel local. Practica formării și funcționării diverselor
formațiuni obștești, care participau activ la prevenirea și curmarea diverselor fapte antisociale, cu regret
este dată uitării.
Principiul oficialității și rolului activ al organelor polițienești. Caracterul oficial îl îmbracă toate
activitățile legal desfășurate de către instituțiile ce
pun în aplicare dreptul de poliție al statului, fiecare
în domeniul său de activitate. Rolul activ al acestor
organe polițienești este considerat esențial pentru punerea în aplicare a actelor de putere emise de stat și
implicarea acestor organe pentru lămurirea cauzelor
aflate în cercetare, sub toate aspectele.
Trăsăturile și atributele dreptului polițienesc.
Dreptul polițienesc, fiind strîns înrudit cu toate ramurile dreptului public, are trăsăturile sale, și anume:
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1. Este o disciplină autonomă. Dreptul polițienesc
apare în sec. al XVIII-lea. Fondatorii lui și-au pus întrebarea dacă această disciplină este o ramură autonomă sau aparține dreptului administrativ [3; 4; 18; 19;
23]. Chiar și astăzi această problemă rămîne actuală,
trezînd opinii controversate la acest capitol.
Într-adevăr dreptul polițienesc este într-o strînsă interdependență cu dreptul administrativ, al cărui
obiect de studiu îl constituie reglementarea raporturilor juridice ce i-au naștere între diferitele organe ale
administrației publice, pe de o parte, și organizații sau
cetățeni, pe de altă parte [11, p. 18].
Deși raporturile sociale reglementate de dreptul
polițienesc, în cea mai mare parte, sînt înrudite cu
cele reglementate de dreptul administrativ, totuși ele
au un specific esențial, fapt care poate să caracterizeze dreptul polițienesc ca o disciplină de drept separată. Mai mult ca atît, există unele norme juridice care
reglementează activitatea poliției și care nu aparțin
dreptului administrativ, cum ar fi, de exemplu, tezele
constituționale privind funcționarea poliției sau normele legale ce reglementează activitatea poliției în
vederea combaterii fenomenului infracțional și celui
contravențional, traficului de ființe umane, terorismului sau normele legale privind interzicerea dreptului
la grevă pentru polițiști, prevăzute în legislația privind soluționarea conflictelor de muncă.
Reiese deci că această disciplină cuprinde o serie de norme juridice autonome, ce nu se întîlnesc
în alte ramuri de drept, fiind specifice doar dreptului polițienesc. Într-adevăr, activitatea poliției are o
profundă importanță socială, dacă avem în vedere
munca de prevenire a faptelor antisociale, care este
o manifestare juridică ce derivă din normele de drept
polițienesc și care se întreprinde în vederea aplicării acestora. Totodată, normele dreptului polițienesc
ocrotesc de multe ori interese care nu sînt ocrotite de
nicio altă ramură de drept. Spre exemplu, el conține
anumite reguli de conduită care nu se regăsesc în alte
norme juridice.
2. Apartenența la dreptul public. Teoria generală a dreptului împarte dreptul în două mari diviziuni:
dreptul public și dreptul privat, încadrînd toate ramurile de drept în una din aceste diviziuni. Referindu-ne
la faptul că raporturile de drept polițienesc se regăsesc
în domeniul administrării publice, la nivelul de rudenie al lui cu dreptul constituțional și cel administrativ,
apartenența dreptului polițienesc la dreptul public o
considerăm indiscutabilă;
3. Dreptul polițienesc aparține dreptului intern.
Dreptul, în general, este divizat în drept intern și drept
internațional. Deși dreptul polițienesc conține unele
raporturi juridice privind cooperarea polițienească
pe plan internațional, această ramură își păstrează
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caracterul său de drept intern, toate normele sale fiind adoptate de către legiuitorul autohton și avînd
aplicare doar pe teritoriul administrat de Republica
Moldova;
4. Dreptul polițienesc are un caracter complex. El
are un caracter complex, deoarece interesează toate
sferele de activitate politică, economică și socială. Într-adevăr, structurile și funcțiile dreptului polițienesc
afectează sau interesează orice domeniu din sferele
enunțate. Practic, nu există ramură a dreptului de care
să nu fie legată activitatea poliției. Spre exemplu,
măsură preventivă a reținerii sau arestării este reglementată de dreptul procesual penal, interdicția violării domiciliului – de dreptul constituțional, interdicția
torturii celor cercetați de organele poliției – de dreptul
penal etc.
5. Are un caracter dinamic. Nu este lipsit
de importanță și caracterul dinamic al dreptului
polițienesc. Acest caracter rezultă din faptul că normele juridice de drept polițienesc sînt în permanentă
schimbare, iar dinamismul său este mai pronunțat față
de majoritatea ramurilor dreptului, îndeosebi față de
dreptul constituțional și civil, dreptul penal. Reglementările cuprinse în dreptul polițienesc sînt supuse
unor schimbări mult mai rapide, în funcție de etapele evoluției societății. După declararea suveranității
Republicii Moldova din iunie 1990 și independenței
din august 1991, o serie de reglementări au vizat tocmai perfecționarea instituțiilor polițienești în statul
de drept, atît în ceea ce privește organizarea, cît și
în ceea ce privește funcționarea și modul de acțiune
al acestora. Și în alte ramuri de drept au intervenit
schimbări, dar nu de esență, spre exemplu, în dreptul
civil, dreptul muncii etc.
6. Dreptul polițienesc are un caracter unitar.
Acest caracter rezultă din existența unor norme juridice valabile pentru întreaga țară, norme stabilite în
mod egal pentru fiecare organ polițienesc și pentru
orice funcționar ce îndeplinește atribuții cu caracter
polițienesc. De asemenea, cetățenii sînt supuși fără
discriminare acelorași norme de conduită, din punctul
de vedere al dreptului polițienesc [10, p. 50].
7. Dreptul polițienesc are un caracter coercitiv.
De regulă, normele lui se aplică ca reacție din partea statului la apariția unui raport juridic de conflict,
prin aplicarea față de autorul raportului juridic de
conflict declanșat cu vinovăție, prin aplicarea față de
el de către subiectul activității cu caracter polițienesc
abilitat al constrîngerii statale, sub formă de măsuri
preventive, de curmare (stopare) sau de asigurare a
procedurii.
În ceea ce privește procedura de aplicare a
sancțiunilor juridice (penale sau contravenționale),
aceasta se va desfășura în baza normelor juridice ale
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dreptului contravențional, dreptului penal și procesual penal.
Atributele dreptului polițienesc. Dreptul
polițienesc, pentru a se putea implica în activitatea
practică polițieneacsă, trebuie să întrunească o serie de
atribute promovate de stat prin organele polițienești.
Aceste atribute constau în:
- capacitatea de a dispune prin intermediul normelor generale de drept;
- facultatea de a ordona măsuri în cazuri concrete;
- capacitatea de a mobiliza voința statului, precum
și deciziile organelor sale;
- dreptul de a constata fapte antisociale (spre
exemplu, dreptul de a constata contravenții și de a
aplica sancțiunile legale sau de a lua unele măsuri
complementare față de făptuitor, iar cînd fapta constituie infracțiune – de a constata infracțiunea comisă,
de a acumula probe, de a le administra și de a propune
procurorului varianta măsurilor legale);
- dreptul de a pune în mișcare forța armată [16,
p. 28], atunci cînd ordinea constituțională în stat este
periclitată sau în alte situații excepționale.
Aceste atribute ale dreptului polițienesc sînt la
dispoziția statului, pentru a le folosi în caz de necesitate. În scopul de a se evita exagerările în executarea
acestor atribute în raport cu drepturile și libertățile individuale, se impune ca acțiunile dreptului polițienesc
să fie executate de organe diferite. Astfel, capacitatea
de a dispune prin norme generale de drept se exercită
de către organe deliberate, iar facultatea de a ordona
măsuri în cazuri concrete – de către organele ierarhice
polițienești, altele decît cele care le execută pe teren
[11, p. 20].
Elementele dreptului polițienesc cu caracter interramural. Potrivit lui E. Bianu, dreptul polițienesc
are următoarele elemente constitutive [4, p. 123]:
- dreptul polițienesc de siguranță;
- dreptul polițienesc administrativ;
- dreptul polițienesc judiciar;
- dreptul polițienesc contravențional;
- dreptul de procedură polițienească.
Aceste părți componente ale dreptului polițienesc
se deosebesc din punctul de vedere al rațiunii juridice, al obiectului și chiar al izvoarelor de drept.
Considerăm că această poziție a autorului nominalizat este discutabilă. Elementele enumerate, în viziunea noastră, nu constituie dreptul polițienesc ca ramură a dreptului, ele manifestă vădit caracterul interramural al lui. Această concluzie poate fi bazată și pe
conținutul fiecăruia dintre elementele nominalizate.
Dreptul polițienesc de siguranță este dreptul statului de a-și apăra, la nevoie, cu forța existența legală și
materială contra oricăror pericole interne sau externe.
Din examinarea acestei afirmații se poate deduce că
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avem de a face cu un drept defensiv, chiar de apărare
armată a țării contra tulburărilor siguranței și ordinii
publice și a domeniului public, care alcătuiesc obiectul dreptului de siguranță.
Dreptul polițienesc de siguranță devine ofensiv,
deci un drept de constrîngere numai după producerea
tulburării, în scopul reparării prejudiciilor aduse valorilor fundamentale ale societății.
Caracterul administrativ sau de ordine al dreptului polițienesc este dreptul statului de a veghea permanent la buna funcționare a organizării statale și a vieții
sociale, menținînd, cu ajutorul organelor polițienești,
ordinea publică și bunele moravuri, apărînd drepturile și libertățile fundamentale ale indivizilor, avutul
public și privat și, totodată, dreptul statului de a cere
cetățenilor să-și respecte îndatoririle.
Caracterul judiciar al dreptului polițienesc este
dreptul statului de a asigura prevenirea și combaterea contravențiilor și infracțiunilor prin intermediul
organelor polițienești, îndrituite prin lege să descopere aceste fapte, să stabilească persoana-infractor, să
instrumenteze dosarele penale și să le prezinte procurorului, precum și să pună în executare hotărîrile
judecătorești.
Caracterul contravențional al dreptului polițienesc
este dreptul statului ca prin organele sale să constate
contravențiile și să aplice sancțiunile legale.
Dreptul de procedură polițienească este dreptul
statului de a fixa normele și mijloacele legale pentru organizarea și funcționarea poliției, precum și
condițiile și atribuțiile legale de exercitare a funcțiilor
polițienești.
În procesul desfășurării activității cu caracter
polițienesc, statul, realizînd dreptul său de poliție,
prin intermediul organelor abilitate (subiecților
activității cu caracter polițienesc), de rînd cu aplicarea diverselor măsuri preventive – introducerea
carantinei în caz de epidemii și epizootii, limitarea
și stoparea traficului rutier sau de pietoni, supravegherea administrativă a unor categorii de persoane
care sînt la evidența poliției și a organelor ocrotirii
sănătății etc.; de curmare (stopare): reținerea, sistarea activității unei întreprinderi, demolarea unui
imobil construit samovolnic, aplicarea forței fizice
sau mijloacelor speciale etc.; de asigurare a procedurii: aducerea silită, reținerea și aducerea vehiculului la parcare, cercetarea la fața locului, ridicarea
obiectelor și a documentelor, percheziția etc. [9,
p. 240-254], aplicarea cărora nu atrage după sine
consecințele răspunderii juridice –, aplică și diverse forme ale răspunderii juridice. De exemplu,
Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul
polițistului (art. 25 alin. (2) stipulează: „Cerințele
legale ale polițistului înaintate în procesul executării
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atribuțiilor de serviciu sînt obligatorii pentru executare de către toate persoanele fizice și juridice”).
Alin. (3) din aceeași normă juridică prevede: „Neîndeplinirea cerințelor legale ale polițistului, precum
și alte acțiuni sau inacțiuni ce împiedică exercitarea
atribuțiilor sale atrag după sine răspunderea stabilită
de legislație”.
Aceasta înseamnă că în cazul în care va avea
loc neîndeplinirea cerințelor legale ale polițistului,
el va fi împuternicit să aplice, în limitele dreptului
polițienesc, numai măsurile preventive, de curmare (stopare) și de asigurare a procedurii. În cazul în
care acțiunile (inacțiunile) bănuitului întrunesc elementele constitutive ale unei contravenții, sancțiunea
contravențională va fi aplicată numai în baza dreptului contravențional (art. 336. ”Nesubordonarea cu rea
voință dispoziției sau cerinței legitime a colaboratotului organelor de ocrotire a normelor de drept” din
CC al RM) și în strictă conformitate cu prevederile
procedurii contravenționale.
Este de menționat că și subiecții activității cu caracter polițienesc în caz de încălcare, cu vinovăție, a
prevederilor legale în procesul executării atribuțiilor
de serviciu, depășire sau abuz de drepturi oferite,
cauzare cu vinovăție a prejudiciului material poartă diverse forme ale răspunderii juridice – penală,
contravențională, administrativă, administrativ-disciplinară, administrativ-materială – ca subiecți speciali
ai răspunderii juridice.
Concluzionăm că dreptul polițienesc are un caracter interramural, el se bazează și pe unele elemente de drept penal, drept procesual penal, drept
contravențional, drept administrativ, drept civil etc.
Concluzie. În viziunea noastră, concepția
existenței Dreptului polițienesc în sistemul de drepr
național este una fondată. Totodată, el trebuie privit
nu ca ramură (subramură) a dreptului care reglementează activitatea Poliției ca structură, ci ca ramură
(subramură) ce reglementează procedura de realizare a funcțiilor polițienești ale statului de către toți
subiecții activității cu caracter polițienesc.
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RECENZIE

la monografia Activitatea criminologică practică în organele anticrimă din Canada,
elaborată de Octavian BEJAN, doctor în drept, conferențiar universitar interimar al Catedrei
de Științe Juridice și Securitate Criminologică a Institutului de Criminologie

M

onografia Activitatea criminologică practică în organele anticrimă din Canada
(manuscris, 114 pagini)1 a fost elaborată de către
doctorul Octavian Bejan în cadrul Centrului de Prevenire și Asistență Criminologică și al Institutului
de Științe Penale și Criminologie Aplicată, la Catedra de Științe Juridice și Securitate Criminologică.
Monografia recenzată are următoarea structură:
introducere; capitolul 1 „Activitatea criminologică”, divizat în patru paragrafe: 1.1 „Caracterizare
generală a activității criminologice”, 1.2 „Activitatea criminologică de cercetare”, 1.3 „Activitatea
criminologică de instruire” și 1.4 „Activitatea criminologică practică”; capitolul 2 „Activitatea criminologică practică în serviciile de poliție canadiene”,
divizat în trei paragrafe: 2.1 „Caracterizare generală
a serviciilor de poliției din Canada”, 2.2 „Caracterizare a funcțiilor exercitate de criminologi în serviciile de poliție din Canada” și 2.3 „Recomandări
privind dezvoltarea activității criminologice practice în serviciile de poliție ale Republicii Moldova”;
capitolul 3 „Activitatea criminologică practică din
serviciile corecționale canadiene”, divizat în trei
paragrafe: 3.1 „Caracterizare generală a serviciilor corecționale din Canada”, 3.2 „Caracterizare
a funcțiilor exercitate de criminologi în serviciile
corecționale din Canada” și 3.3 „Recomandări privind dezvoltarea activității criminologice practice
în serviciile corecționale ale Republicii Moldova”;
bibliografie selectivă (265 de surse).
Problema activității criminologice a fost adusă pentru prima oară în discuție cu ocazia primei
Conferințe criminologice metodologice autohtone
„Starea actuală și perspectivele științei criminologice în Republica Moldova”, care a avut loc la
6 iulie 2002 la Chișinău, grație eforturilor depuse
de Asociația Tinerilor Juriști Cercetători, pe atunci
condusă de chiar autorul acestei monografii, care
menționa în raportul său: „Constituirea criminologiei ca știință propriu-zisă implică însă o schimbare
Monografia a văzut între timp lumina: Octavian Bejan.
Activitatea criminologică practică în organele anticrimă
din Canada, Centrul de Prevenire și Asistență Criminologică și Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată,
Chișinău, 2013, 160 p, ISBN 978-9975-71-476-1.
1
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de atitudine, căci acum însăși criminologia devine
obiect al atenției științifice, atît în ipostaza sistemului de cunoștințe, cît și în cea de activitate socială
distinctă. De acum încolo, e nevoie a supune știința
criminologică, sub ambele aspecte, unei analize critice necontenite, întru optimizarea dezvoltării teoretice și sporirea utilității practice a acesteia”.2 Au
urmat un șir de lucrări științifice privitoare la acest
subiect (vezi bibliografia monografiei), care s-a încununat cu această lucrare, adică o tratare relativ exhaustivă a problemei.
Din capul locului, vom spune că autorul este
cercetătorul potrivit pentru efectuarea unui astfel
de studiu criminologic din două motive principale:
1) dispune de experiență în toate sferele activității
criminologice (științifică, didactică și practică); 2)
a trăit cîțiva ani în Canada și a lucrat în organele
anticrimă canadiene în calitate de criminolog, ceea
ce înseamnă că a avut posibilitatea să cunoască din
interior obiectul cercetării sale.
În primul capitol, autorul abordează aspectele
fundamentale ale problemei activității criminologice, precum esența, structura, funcțiile generale și
cele specifice elementelor ei constitutive. După părerea noastră, imaginea conceptuală a activității criminologice pe care o propune criminologul național
este cea mai sistematizată și completă dintre cele
schițate pînă acum de criminologi din diverse țări.
Mai mult decît atît, autorul ne propune o imagine
riguros sistematizată și integrală a activității criminologice practice, un element distinct al activității
criminologice, care include și activitatea științifică,
și activitatea didactică. Această imagine permite o
mai bună înțelegere a activității criminologice practice, în temeiul căreia să fie găsite noi soluții de dezvoltare a acesteia din urmă.
Autorul observă, pe bună dreptate, că termenul
analiză criminologică este folosit pentru a desemna
atît fenomenul, cît și un element constitutiv al acestuia. Astfel, analiza criminologică poate fi înțeleasă
în sens larg, care include prognozarea, evaluarea
2
O. Bejan. Perspectivele științei criminologice autohtone. În: ”Starea actuală și perspectivele științei criminologice în Republica Moldova. Conferință criminologică metodologică, 6 iulie 2002, Chișinău”. Chișinău, 2002, p. 22.
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etc., dar poate fi înțeleasă și în sens îngust, fiind vorba despre o analiză „pură”. Din păcate, nici el nu a
găsit o soluție la această problemă. A constatat doar
că se conturează o tendință de înlocuire a termenului „analiză criminologică” cu cel de „cercetare criminologică”, ceea ce înseamnă că o confuzie va fi
schimbată cu alta, căci persoanei care recepționează
mesajul îi va fi greu să înțeleagă despre ce este vorba
– despre cunoașterea științifică sau practică.
Monografia în cauză include, în același capitol, și
informații privitoare la situația din Canada în planul
cercetării și instruirii criminologice, pe care autorul
le-a cules cu scopul de a facilita găsirea unor soluții
pentru problemele naționale din aceste sfere de activitate criminologică. Desigur, experiența altor țări
trebuie să fie tratată cu multă precauție, pentru că
ea nu este neapărat bună sau potrivită realităților ori
aspirațiilor noastre, chiar dacă pare să fie astfel.
Preocupat de dezvoltarea laturii aplicative a cercetării pe care a întreprins-o, autorul încheie fiecare paragraf al primului capitol cu o recomandare. Apreciem
în mod deosebit faptul că O. Bejan a îmbinat iscusit
cunoașterea aspectelor fundamentale și a celor aplicative ale fenomenului supus cercetării criminologice.
Capitolele 2 și 3 ale monografiei au un caracter
aplicativ, deși găsim și aici unele afirmații fundamentale. În aceste capitole este descris amplu rolul
criminologului-practician din serviciile de poliție și
corecționale din Canada, și anume: funcțiile exercitate, atribuțiile de serviciu, subdiviziunile în care
își desfășoară activitatea, studiile profesionale și
calitățile personale solicitate pentru ocuparea unor
posturi criminologice, mijloacele utilizate în procesul de muncă, modul de subordonare și interacțiune
cu alți lucrători din sfera anticrimă sau din alte sectoare de activitate socială etc.
Din datele prezentate de autor reiese că există numeroase funcții de criminolog în organele anticrimă
canadiene și că criminologul joacă un rol important
în cadrul acestora. Activitatea criminologului-practician constă în analiza, prognozarea și prevenirea
criminalității, planificarea și evaluarea activității
anticrimă, precum și în lichidarea consecințelor
criminalității. Criminologul canadian are, de regulă,
o pregătire specializată în domeniul criminologiei,
obținută nu numai la nivel de masterat, ci și de studii
universitare de licență.
Sînt de apreciat explicațiile pe care le dă autorul
unor aspecte specifice ale societății canadiene, care
nu ar fi fost altfel înțelese de cititor.
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Tot în capitolele 2 și 3 se găsește grosul materialului empiric, pe baza căruia au fost obținute
cunoștințele fundamentale, prezentate în primul capitol.
Octavian Bejan vine cu propuneri concrete privitoare la organizarea și dezvoltarea activității criminologice practice în Republica Moldova. Propunerile elaborate de autor se caracterizează nu numai
prin concretețe, ci și prin caracterul lor deosebit de
detaliat. Analiza propunerilor înaintate scoate la
iveală faptul că criminologul național nu a preluat
în mod mecanic experiența canadiană, ci a folosit-o
doar la elaborarea unor propuneri noi și adaptate
necesităților și realităților din țara noastră. Este important să evidențiem acest aspect, deoarece practicile de preluare automată a experienței străine, fără
a pătrunde în esența lucrurilor, capătă proporții în
ultima perioadă, ele soldîndu-se cu consecințe distructive într-un șir de cazuri.
O serie de propuneri ale autorului se referă, cu
regret, la structura anterioară din unele servicii de
poliție din Republica Moldova. Ne referim la schimbările fundamentale pe care le-au suportat recent
Ministerul Afacerilor Interne și Centrul Național
Anticorupție în procesul reformării justiției. Desigur, într-o perioadă în care schimbările sociale sînt
radicale și rapide, devine dificil pentru cercetător să
le țină ritmul și sînt cheltuite inutil resursele și așa
limitate ale cunoașterii științifice. Este o problemă
de care se lovesc mai mulți cercetători și care impune lumea științifică să se desprindă, în măsura strictului necesar, de la canoanele științifice tradiționale.
În pofida acestui fapt, sîntem de acord cu autorul
că cunoștințele incluse în monografie constituie un
fundament solid pentru organizarea activității criminologice practice în țara noastră (vezi introducerea).
Este nevoie doar de voință politică sau decizională, dacă vorbim despre organe de drept concrete și
posibilitățile acestora de autoorganizare sau de
inițiativă organizatorică. Propunerile autorului se
încadrează în politica oficială actuală a autorităților
publice naționale, care sînt orientate spre integrarea
europeană și care la 19 noiembrie 2013 au parafat,
la Vilnius (Lituania), acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Este pertinentă, în acest context, și
experiența canadiană, căci ea provine dintr-o societate organizată după același model ca și țările din
această comunitate de state europene. Deși noi considerăm că principiile fundamentale de organizare a
activității criminologice practice sînt universale și,
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deci, aplicabile și în societăți organizate după alte
modele, chiar dacă nu în toate (de exemplu, în țările
în care viața socială este dominată de canoane religioase rigide).
Prezintă interes, în opinia noastră, și descrierea pe
care o dă autorul serviciilor de poliție și corecționale
din Canada. Utilitatea lor este cu atît mai mare, cu
cît autoritățile publice naționale sînt de două decenii
în căutarea unor modalități de reformare a organelor de drept din Republica Moldova. Este evident că
nu toate practicile canadiene se potrivesc țării noastre, măcar din simplul motiv că Canada este un stat
federal, în timp ce Republica Moldova este un stat
unitar.
Dacă comparăm situația din cele două țări, constatăm, cu regret, că activitatea criminologică, inclusiv practică, este mult mai slab dezvoltată în
Republica Moldova decît în Canada. Mai grav este
faptul că utilizarea potențialului criminologic a cunoscut o decădere continuă în activitatea organelor
de drept, după constituirea Republicii Moldova într-un stat independent. Deci, s-a produs un contrast
aparent paradoxal: pe de o parte, cunoașterea criminologică s-a dezvoltat3, iar pe de altă parte, folosirea
potențialului criminologic în activitatea organelor de
drept a scăzut. În opinia noastră, o explicație constă
în existența unui grad de independență între aceste elemente ale activității criminologice, adică cea
științifică și cea practică. În cazul de față, putem să
spunem că practica criminologică a rămas cu mult în
urma cercetării criminologice. Din această realitate
problematică rezultă actualitatea cercetării realizate
de autor.
La cele afirmate, mai putem adăuga și observația
că monografia recenzată conține și o serie de date
privitoare la istoria criminologiei naționale. Noi
considerăm că acest element al lucrării este bine-venit, pentru că unele fapte pot fi transmise urmașilor
O. Bejan. Suportul criminologic în activitatea poliției:
realizări și perspective. Chișinău, 2001; I. Ursan. Unele
aspecte privind știința criminologică în societatea autohtonă. În: „Starea actuală și perspectivele științei criminologice în Republica Moldova. Conferință criminologică
metodologică, 6 iulie 2002, Chișinău”, Chișinău, 2002; S.
Ilie. Direcțiile prioritare de dezvoltare a criminologiei autohtone. În: „Starea actuală ...”, Chișinău, 2002; V. Țurcan.
Criminologia autohtonă între trecut și viitor. În: „Starea
actuală ...”, Chișinău, 2002; O. Bejan. Evoluţia ştiinţei
criminologice în Basarabia. În: Revista de criminologie,
drept penal şi criminalistică, nr. 2, 2006; O. Bejan. Criminologi autohtoni. Chișinău, 2008.
3
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numai de către cei care au trăit aceste evenimente.
Să nu uităm că istoria constituie un depozit mare de
fapte care servesc la cunoașterea științifică a unor
aspecte ale realității, pe lîngă rolul ei educativ și de
conturare a identității spirituale. De altfel, Octavian
Bejan se distinge prin preocuparea sa constantă de
studiul istoric al criminologiei naționale (vezi lucrările citate anterior) între criminologii naționali.
Materialul empiric și cel teoretic din monografia
recenzată confirmă nu numai necesitatea, ci și perspectiva Institutului de Criminologie. În plus, ele
sînt de real folos în organizarea activității instituției
noastre, ceea ce constituie încă un argument în favoarea publicării lucrării.
Numărul mare și variat al surselor bibliografice
indicate în monografie se explică prin două motive,
invocate de autor în lucrare: pe de o parte, a indica
cunoștințele în temeiul cărora au fost elaborate propunerile, iar pe de altă parte, a demonstra empiric
extinderea considerabilă a cunoașterii criminologice
în ultimele decenii.
Realizînd această cercetare criminologică, autorul a demonstrat în mod repetat că poate aplica cu
succes un spectru larg de metode de cunoaștere criminologică atît teoretice, cît și empirice. În opinia
noastră, metodele au fost bine alese de cercetător
și corect aplicate. Totodată, datele și cunoștințele
obținute se referă la obiectul și aspectul caracterizat
și sînt purtătoare de informație semnificativă. Vom
mai menționa, în plan metodologic, bogatul material
empiric adunat de cercetător.
În concluzie, propunem prezentarea monografiei
Activitatea criminologică practică în organele anticrimă din Canada, elaborată de dr. Octavian Bejan,
în vederea recomandării pentru publicare de către
Senatul Institutului de Criminologie.
Valeriu Bujor,
rector al Institutului de Criminologie,
doctor în drept, profesor universitar
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PARTICULARITĂŢILE DUBLEI CETĂŢENII
Larisa Buga,
lector superior universitar, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Ion Nicolaevici,
student anul 2, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
SUMMARY

This article is devoted to study the issue of dual/multiple nationalities that constitute a relatively new concept in laws in
the European states especially in terms of adoption of European conventions and agreements on citizenship. In this regard,
we have made an attempt to approach the concept of dual/multiple nationalities under Moldovan law theory and in terms of
EU integration. Were also exposed and visions of other countries vis-à-vis the perception of the concept of dual /multiple
nationality in its laws.
Keywords: citizenship, dual/multiple citizenship Convention

REZUMAT

În acest articol este abordată problema dublei/multiplei cetăţenii care constituie o noţiune relativ nouă în legislaţiile
statelor, în special în spaţiul european, în condiţiile adoptării Convenţiei europene cu privire la cetăţenie. În acest sens, am
făcut o încercare de cercetare a noţiunii dublei/multiplei cetăţenii conform teoriei şi legislaţiei Republici Moldova în condiţiile integrării în Uniunea Europeană. Totodată, au fost expuse şi viziunile altor state vizavi de perceperea noţiunii de dublă/
multiplă cetăţenie în legislaţiile lor.
Cuvinte-cheie: cetăţenie, dublă/multiplă cetăţenie, convenţie

I

ntroducere. Atunci cînd vorbim despre instituţia cetăţeniei în Republica Moldova nu putem
evita referirea la ceea ce numim dubla sau multipla
cetăţenie. Republica Moldova recunoaşte dreptul
cetăţenilor moldoveni de a dispune de două sau mai
multe cetăţenii prin operarea modificărilor în Legea
cetăţeniei. Dacă pînă nu demult acţiunea statelor era
în sensul limitării pluralităţii de cetăţenii, astăzi se
vorbeşte tot mai des de multipla cetăţenie ca despre
un fenomen inerent epocii globalizării. În Republica
Moldova s-a întîmplat ca numărul persoanelor care
solicită a doua sau mai multe cetăţenii să fie atît de
mare, încît fenomenul a căpătat proporţii ce merită
analiza experţilor şi atenţia autorităţilor. Ultimele
date arată că peste 750.000 de cetăţeni moldoveni şiau manifestat intenţia de a obţine cetăţenia română fie
din dorinţa de a-şi defini apartenenţa, fie pentru oportunităţile de circulaţie, de ordin economic şi social pe
care le oferă cetăţenia română. Rusia a adoptat, de
asemenea, prevederi care permit proceduri mai avantajoase de obţinere a cetăţeniei pentru cetăţenii fostei
URSS care locuiesc în alte state. Această politică este
promovată de Rusia cu o deosebită insistenţă în zonele de conflict din Republica Moldova (zona transnistreană) şi Georgia (Osetia de Sud şi Abkhazia).
Chiar dacă în prezent există mai mult de nouăzeci de state care au recunoscut dreptul la dubla sau
multipla cetăţenie, pluralitatea de cetăţenii a început
să intereseze relativ recent la nivel de experţi şi la
nivel de reglementări. Motivul îl constituie numărul
restrîns de cazuri de pluralitate de cetăţenii întîlnit
pînă nu demult şi caracterul lor circumstanţial şi
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excepţional. Oportunităţile de circulaţie şi creşterea
semnificativă a mobilităţii unei părţi importante a
populaţiei la nivel global tind să determine schimbarea percepţiei cu privire la pluralitatea de cetăţenii.
Statele arată însă în continuare o atitudine circumspectă în ceea ce priveşte reglementarea pluralităţii de cetăţenii, preferînd să menţină cadrul legal ce
permite o abordare mai flexibilă a problematicii cu
privire la cetăţenie.
Actualitatea studiului se impune în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
şi adaptării şi uniformizării legislaţiei naţionale cu
cea europeană.
Rezultate și discuții. Pentru a cunoaşte conţinutul multiplei/dublei cetăţenii, trebuie să evocăm
conţinutul instituţiei cetăţeniei. Cetăţenia este calitatea persoanei fizice ce exprimă relaţiile permanente social-economice, politice şi juridice dintre persoana fizică şi stat, dovedind apartenenţa ei la acest
stat şi atribuind persoanei fizice posibilitatea de a fi
titularul tuturor drepturilor şi îndatoririlor prevăzute
de constituţia şi de legile statului.
Definirea cetăţeniei prin statutul privilegiat al
persoanei care o deţine şi împărţirea oamenilor în
cetăţeni şi supuşi, în cetăţeni şi persoane lipsite de
drepturi politice s-au păstrat pînă relativ recent. În
secolul al XVIII-lea, în Geneva existau cinci categorii de persoane: clasa superioară care dispunea de
drepturi politice era formată din cetăţeni şi burghezi.
Ei constituiau Marele Consiliu şi numărul lor total
nu a fost niciodată mai mare de 1600. Urmau locuitorii, ce reprezentau persoanele care au cumpărat
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dreptul de a locui în oraş şi care îi precedau în ierarhie pe băştinaşii cu drepturi civile restrînse. Ţăranii
(supuşii) constituiau clasa cea mai de jos.
Convenţia europeană cu privire la cetăţenie, adoptată de Consiliul Europei la Strasbourg la 6.11.1997,
defineşte în art. 2 cetăţenia ca fiind legătura juridică
dintre o persoană şi un stat. Este o definiţie ce arată
mai puţină preocupare pentru delimitarea conţinutului noţiunii de cetăţenie şi este interesată mai mult să
întărească ideea conform căreia orice persoană are
dreptul la cetăţenie. Din definiţia cetăţeniei rezultă şi
definiţia a ceea ce numim multiplă/dublă cetăţenie,
definiţie general acceptată şi formulată foarte exact
de către Departamentul pentru Imigraţie al SUA în
felul următor: „Multipla/dubla cetăţenie înseamnă
că o persoană este cetăţean a două sau mai multe
state în acelaşi timp şi dispune de drepturi şi obligaţii în relaţiile sale cu toate aceste state”. Aceeaşi
Convenţie europeană cu privire la cetăţenie, în art.
2, stipulează că pluralitatea de cetăţenii desemnează
posesia simultană a două sau mai multe cetăţenii de
către aceeaşi persoană. Astfel, multipla/dubla cetăţenie este definită, la fel ca cetăţenia, prin capacitatea titularului de a dispune de drepturi şi obligaţii,
de aceea, în timp ce multipla/dubla cetăţenie oferă
avantaje, ea poate crea şi dificultăţi persoanei titulare. Multipla/dubla cetăţenie poate obliga persoana
la plata taxelor şi impozitelor în două sau mai multe
state, sau poate impune îndeplinirea unor cerinţe legate de reşedinţa în două sau mai multe state.
Tendinţe în evoluţia multiplei/dublei cetăţenii.
Cu privire la tendinţele actuale în evoluţia multiplei/
dublei cetăţenii sînt de menţionat două aspecte esenţiale. În primul rînd, numărul persoanelor care deţin
două sau mai multe cetăţenii este în continuă creştere
şi include state ce cuprind o arie geografică tot mai
largă. În al doilea rînd, percepţia statelor şi a opiniei
publice evoluează în sensul acceptării cît mai plenare a conceptului. Multe state recunosc în legislaţiile
lor dreptul de a avea două sau mai multe cetăţenii şi
la fel de multe state nu adoptă măsuri legale speciale
de limitare a multiplei/dublei cetăţenii.
Politicile statelor în domeniul pluralităţii de cetăţenii. Înainte de toate, trebuie arătat că politicile
cu privire la cetăţenie, inclusiv cu privire la multipla/dubla cetăţenie, constituie un domeniu ce ţine
de dreptul de suveranitate al statelor. Reglementările internaţionale nu stabilesc criterii sau standarde care ar obliga statele la însuşirea unei anumite
atitudini sau la adoptarea unor politici care ar limita
comportamentul lor în această materie. Nici măcar
la nivelul unor entităţi cum este Uniunea Europeană
nu au fost elaborate norme care ar prescrie acţiunea
statelor-membre şi modul în care acestea trebuie să
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reglementeze instituţia cetăţeniei. Nu există indicii
că în timpul apropiat lucrurile se vor schimba.
Statele-membre se confruntă cu probleme diferite, astfel încît sînt solicitate şi soluţii diferite. Prin
urmare, standarde unice care ar fi aplicabile tuturor
statelor membre deopotrivă este de presupus că nu
vor apărea. În cadrul Uniunii Europene există state care recunosc dreptul la multipla/dubla cetăţenie,
state care nu au consacrat în mod expres conceptul
şi state care îngrădesc accesul la mai multe cetăţenii.
Preocupările comunităţii internaţionale în materie
de cetăţenie, materializate în tratatele cu privire la
drepturile omului, sînt axate pe crearea condiţiilor ca
o persoană să poată avea cetăţenie pentru a beneficia
de protecţia dată de calitatea de cetăţean. Politicile
migraţionale ale statelor sînt determinate, de regulă, de evoluţia economică, de situaţia demografică şi
efectele pe piaţa forţei de muncă. Iar reglementarea
condiţiilor de naturalizare a migranţilor reprezintă
modalitatea utilizată de către state pentru modelarea
politicilor de integrare, care poate avea ca finalitate
accesul la cetăţenie. În acest fel, politica migraţională generoasă a unui stat poate constitui premisa
pentru apariţia pluralităţii de cetăţenii.
La nivel internaţional s-au conturat trei categorii
de atitudini pe care statele le-au manifestat în problema pluralităţii de cetăţenii:
1. State care recunosc în mod expres dreptul propriilor cetăţeni de a dispune de două sau mai multe
cetăţenii.
2. State care au întreprins măsuri de prevenire a
extinderii multiplei/dublei cetăţenii.
3. State care nu recunosc formal multipla/dubla
cetăţenie, dar permit cetăţenilor lor să dispună de
două sau mai multe cetăţenii.
În rîndul statelor ce reglementează multipla/dubla cetăţenie nominalizăm Irlanda, Elveţia, Ungaria,
Portugalia, România etc. Germania nu admite multipla/dubla cetăţenie decît ca o excepţie aplicabilă
în situaţii foarte speciale. Statele Unite ale Americii se înscriu în rîndul țărilor ale căror legislaţii nu
fac trimitere expresă la multipla/dubla cetăţenie, dar
care nu interzic cetăţenilor să dispună de două sau
mai multe cetăţenii. Din practica existentă în SUA,
inclusiv cea a Curţii Supreme, au fost constatate
modalităţile în care o persoană poate ajunge să aibă
două sau mai multe cetăţenii. Astfel, în SUA o persoană poate obţine două sau mai multe cetăţenii prin
una din următoarele căi:
1. Prin naştere pe teritoriul Statelor Unite ale
Americii din părinţi imigranţi.
2. Prin naştere în afara teritoriului SUA dintr-un
părinte care este cetăţean al Statelor Unite şi un alt
părinte care este cetăţean al unui alt stat.
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3. Prin naturalizarea ca cetăţean al SUA cu menţinerea în acelaşi timp a cetăţeniei unui alt stat.
4. Prin redobîndirea cetăţeniei în ţara de origine,
după ce o persoană a fost naturalizată ca cetăţean al
Statelor Unite ale Americii.
Prin urmare, un cetăţean american nu va pierde cetăţenia sa dacă va obţine cetăţenia altui stat.
Aceasta este valabil chiar şi dacă persoana călătoreşte cu un paşaport străin, votează în alt stat sau
este angajat într-o funcţie publică în alt stat. În cele
mai multe cazuri este irelevant pentru Statele Unite ale Americii dacă un alt stat solicită un cetăţean
american în calitate de cetăţean al său.
Elveţia a recunoscut dreptul la dubla cetăţenie
începînd cu 1 ianuarie 1992. Ca urmare, persoana
care solicită cetăţenia Elveţiei nu va trebui să renunţe la cetăţenia deţinută anterior. De asemenea, cetăţenii elveţieni care solicită cetăţenia altui stat nu vor
pierde cetăţenia Elveţiei. Modificările s-au extins şi
asupra persoanelor care au pierdut cetăţenia înainte
de 1 ianuarie 1992, acestea avînd dreptul să solicite
redobîndirea cetăţeniei elveţiene.
Legislaţia portugheză, de asemenea, stabileşte
că persoanele naturalizate în Portugalia vor păstra
cetăţenia străină, iar cetăţenii portughezi care obţin
o altă cetăţenie nu vor fi obligaţi să renunţe la cetăţenia portugheză.
Legea Federaţiei Ruse cu privire la cetăţenie defineşte în art. 3 dubla cetăţenie ca fiind „posesia de
către un cetăţean al Federaţiei Ruse a cetăţeniei unui
stat străin”. Alineatul 2 al art. 6 stabileşte că dobîndirea de către cetăţeanul Federaţiei Ruse a unei alte
cetăţenii nu atrage încetarea cetăţeniei Federaţiei
Ruse.
Reglementarea măsurilor de limitare a unor
drepturi în legislaţiile statelor cu privire la persoanele care deţin două sau mai multe cetăţenii. Dat
fiind faptul că fenomenul pluralităţii de cetăţenii nu
a cunoscut o răspîndire foarte largă, statele reglementează accesul la funcţiile publice prin stipularea
condiţiei cetăţeniei, prezumîndu-se că o persoană
poate deţine o singură cetăţenie. Pentru funcţiile publice înalte, cum ar fi preşedintele statului, de regulă,
accesul este limitat prin stabilirea condiţiei naşterii
pe teritoriul statului şi termenului de domiciliu permanent în ţară, care exclude orice posibilitate pentru
o persoană venită din altă ţară să acceadă în funcţie.
În ceea ce priveşte domeniile ce ţin de securitatea şi
apărarea statelor, practica dezvăluie două tipuri de
măsuri prin care pot fi stabilite limite asupra persoanelor cu două sau mai multe cetăţenii. În primul
rînd, poate fi limitat accesul în funcţiile ce ţin de
aceste domenii şi, în al doilea rînd, este reglementat
accesul la informaţiile clasificate.
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De regulă, persoanele ajung să deţină două sau
mai multe cetăţenii beneficiind nu de prevederi legale speciale, ci în condiţiile generale stabilite de lege
pentru dobîndirea cetăţeniei. Prin urmare, multipla/
dubla cetăţenie reprezintă nu rezultatul unor lacune
ale legilor, ci consecinţa unor circumstanţe speciale
care favorizează o persoană să îndeplinească condiţiile legale ale mai multor state pentru dobîndirea
cetăţeniei.
Practica statelor cu privire la reglementarea
unor proceduri simplificate de dobîndire a cetăţeniei
pentru anumite categorii de persoane. Dacă generalizăm practica studiată, vom constata că în afara situaţiilor comune, cum ar fi căsătoria cu un soţ străin sau
redobîndirea cetăţeniei, găsim următoarele criterii pe
care le aplică statele pentru a facilita accesul unor categorii de persoane la cetăţenia lor:
a. Apartenenţa etnică şi lingvistică a categoriilor
vizate
Foarte multe state reglementează proceduri speciale în ceea ce priveşte dobîndirea cetăţeniei pentru
persoanele care îşi au originea istorică în respectivele state. Baza o constituie identitatea etnică comună, iar acele state sînt şi ceea ce numim ”patriile
istorice” ale indivizilor vizaţi. Relaţia specială între
individ şi patrie izvorăşte din principiul jus sanguinis („dreptul sîngelui”), care la origine nu înseamnă
altceva decît recunoaşterea dreptului copilului de a
obţine cetăţenia părinţilor.
Legea finlandeză conţine prevederi asemănătoare
şi asigură dreptul de repatriere al etnicilor finlandezi
din fosta URSS, singura cerinţă fiind trecerea unui
test în limba finlandeză.
Legislaţia Turciei permite persoanelor de origine
turcă, soţiilor şi copiilor lor să ceară cetăţenia turcă
fără a fi obligaţi să aştepte 5 ani, aşa cum este prevăzut în cazul altor imigranţi.
Conform legii portugheze, persoanele care au
atins vîrsta de 18 ani pot fi naturalizate numai după
10 ani de domiciliu stabil în Portugalia. Termenul se
reduce la 6 ani dacă persoana provine dintr-o ţară în
care portugheza este limbă oficială. Prevederea este
aceeaşi pentru copiii născuţi din părinţi străini. Copilul va deveni cetăţean portughez dacă părinţii au
avut domiciliul 10 ani în Portugalia, respectiv 6 ani,
dacă aceştia provin dintr-o ţară în care portugheza
este limbă oficială.
b. Criteriul apartenenţei teritoriale
Legislaţia portugheză reglementează proceduri
speciale cu privire la persoanele care locuiesc în
fostele sale colonii. Goa (Antigo Estado da India) a
aparţinut Portugaliei conform Constituţiei din 1910.
La 19 decembrie 1961, India a anexat acest teritoriu, anexare ce nu a fost recunoscută de Portugalia
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şi ONU. În 1975, Portugalia a recunoscut suveranitatea Indiei asupra teritoriului în cauză începînd cu
data de 19 decembrie 1961. Conform legii, locuitorii din Goa care au fost cetăţeni portughezi pînă la
18 decembrie 1961 vor păstra cetăţenia portugheză,
considerîndu-se că cetăţenia Indiei nu a fost obţinută
în mod voluntar. Descendenţii acestor persoane vor
obţine cetăţenia portugheză, dacă vor face dovada că
părinţii lor au fost cetăţeni portughezi.
Fostul teritoriu portughez Macao a devenit Regiune Administrativă Specială a Republicii Populare
Chineze începînd cu 20 decembrie 1999. Portugalia
a extins acţiunea legii cetăţeniei asupra teritoriului
Macao pentru persoanele care au obţinut cetăţenia
pînă în momentul în care acesta a ajuns sub suveranitatea Chinei.
Conform Actului cu privire la Naţionalitatea şi
Cetăţenia Irlandeză din 1956 (Irish Nationality and
Citizenship Act 1956), orice persoană născută în Irlanda de Nord înainte de 31 decembrie 2004 este în
drept să devină cetăţean al Republicii Irlanda, dacă
doreşte. Cetăţenia se acordă în mod direct prin depunerea unei cereri de eliberare a paşaportului irlandez.
Legea cetăţeniei a Federaţiei Ruse stabileşte, în
art. 17 şi 21, că dacă în baza unor tratate internaţionale ale Federaţiei Ruse vor fi aduse modificări
frontierelor Federaţiei Ruse, în urma cărora aceste
teritorii devin ale altui stat sau îşi schimbă statutul,
persoanele care locuiesc pe aceste teritorii îşi pot exprima opţiunea pentru cetăţenia Federaţiei Ruse.
c. Raporturile anterioare ale persoanei cu cetăţenia statului
În conformitate cu art. 116 (2) din Legea Fundamentală a Republicii Federale Germania, foştii cetăţeni germani care în perioada 30 ianuarie 1933 – 8
mai 1945 au fost lipsiţi de cetăţenia lor din motive
politice, rasiale sau religioase şi descendenţii lor vor
fi restabiliţi în cetăţenie prin cerere.
e. Interesul statului
Legislaţiile mai multor state reglementează dobîndirea cetăţeniei în situaţiile în care statul are interes să acorde cetăţenie unei persoane sau categorii
de persoane. Acest interes este argumentat, de regulă, prin serviciile pe care o persoană sau mai multe
persoane le pot aduce statului respectiv. Definirea
interesului este la latitudinea statelor şi din practica
existentă s-au desprins două tipuri de interpretare a
interesului. Prima este cea pe care o întîlnim şi în
legislaţia Germaniei şi prin care se înţelege dreptul
autorităţilor de a constata cu privire la fiecare solicitant dacă este în interesul statului să-i acorde cetăţenia sa. Legea germană face referire la interesul public al Germaniei pentru a justifica răspunsul pozitiv
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la solicitarea candidatului de naturalizare. Cealaltă
dimensiune are în vedere dreptul statului de a acorda cetăţenia sa persoanelor în condiţii privilegiate,
atunci cînd statul are de obţinut anumite beneficii.
De exemplu, conform art. 13 (3) al legii Federaţiei
Ruse, persoana care are merite deosebite în faţa statului rus poate obţine cetăţenia Federaţiei Ruse fără
îndeplinirea condiţiilor generale prevăzute de lege.
Un alt criteriu este determinat de necesităţile
economice ale statului şi vizează categorii definite
în baza profesiei, statutului social, nivelului de bunăstare. O astfel de practică este familiară în Statele
Unite ale Americii, Canada, Australia etc. Italia şi
Portugalia se înscriu în rîndul statelor ce au adoptat
reglementări speciale prin care persoanelor străine
cu origini diferite din punct de vedere geografic leau fost acordată cetăţenia. Justificările invocate au
fost de natură economică, iar criteriul de bază aplicat în aceste cazuri l-a constituit numărul de ani în
care persoanele au locuit în mod legal în ţară.
Reglementarea obligaţiilor militare. Convenţia
europeană cu privire la cetăţenie conţine prevederi
cu privire la modalităţile de executare a obligaţiilor militare în capitolul VII. Art. 21 al Convenţiei
stipulează principiul fundamental conform căruia o
persoană ce deţine cetăţenia mai multor state este
obligat să îndeplinească obligaţiile militare doar faţă
de unul singur din aceste state. Modul de aplicare a
acestei prevederi este lăsat în competenţa statelorpărţi interesate, care pot încheia între ele acorduri
speciale. Pentru cazurile în care astfel de acorduri
nu vor fi încheiate, Convenţia stabileşte dispoziţiile
aplicabile după cum urmează:
a) persoana va fi supusă obligaţiilor militare în
statul pe teritoriul căruia domiciliază în mod obişnuit. Persoanele cu vîrsta de pînă la 19 ani au posibilitatea de a executa stagiul militar într-unul din statele
ale cărui cetăţean este prin angajare voluntară, pentru o durată totală efectivă cel puţin egală cu cea a
serviciului militar activ în celălalt stat-parte;
b) persoanele care au domiciliul obişnuit pe teritoriul unui stat ai cărui cetăţeni nu sînt sau pe teritoriul unui stat necontractat vor avea posibilitatea de a
alege între statele ale căror cetăţenii le deţin pe acela
în care doresc să-şi execute obligaţiile militare;
c) persoanele care au executat stagiul militar în
conformitate cu paragrafele (a) şi (b) faţă de un statparte, vor fi considerate că şi-au executat obligaţiile
militare faţă de statele-părţi ai căror cetăţeni sînt;
d) persoanele care au executat stagiul militar anterior intrării în vigoare a Convenţiei faţă de un statparte, vor fi considerate că şi-au executat obligaţiile
militare faţă de statele-părţi ai căror cetăţeni sînt;
e) dacă persoanele care au executat stagiul mi-
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litar activ faţă de un stat-parte în conformitate cu
paragraful (a) îşi transferă ulterior domiciliul în alt
stat-parte a cărui cetăţenie o deţin, ele nu vor fi supuse, atunci cînd este cazul, obligaţiilor militare de
rezervă decît în acest din urmă stat-parte;
f) aplicarea acestui articol (art. 21 – n.n.) nu va
afecta în niciun fel cetăţenia persoanelor;
g) în caz de mobilizare într-unul din statele-părţi,
obligaţiile ce decurg din dispoziţiile acestui articol nu
sînt aplicabile în ceea ce priveşte acest stat-parte.
Convenţia stabileşte şi pentru situaţiile în care
persoanele sînt scutite de stagiul militar sau stagiul
civil alternativ, în cazul în care între statele-părţi nu
există acorduri.
De regulă, practicile statelor în materia obligaţiilor militare sînt în sensul Convenţiei. Astfel, conform legislaţiei elveţiene, o persoană-cetăţean al
Elveţiei va efectua stagiul militar în statul în care
are domiciliul la vîrsta incorporării. Prin urmare,
persoanele care au executat stagiul militar în alt stat
nu vor mai fi incorporate în armata elveţiană.
Israelul are reglementări speciale cu privire la
persoanele care au efectuat stagiul militar în alte
state şi-i obligă pe toţi cei care obţin cetăţenia statului Israel la executarea obligaţiilor militare, dacă
aceştia sînt de vîrsta incorporării.
Reglementarea obligaţiilor fiscale. Persoanele
care deţin mai multe cetăţenii se supun, de regulă,
reglementărilor statului pe teritoriul căruia au domiciliul permanent, inclusiv în ceea ce priveşte plata
taxelor şi impozitelor. Relativ la pluralitatea de cetăţenii, ar fi cazul să ne referim la impozitarea veniturilor şi imobilelor. Principiul consacrat este cel conform căruia veniturile sînt impozitate pe teritoriul
statului în care ele sînt realizate. Evident, imobilele
sînt impozitate acolo unde ele se află. Statele încheie, de regulă, între ele acorduri cu privire la evitarea dublei impozitări şi astfel problema impozitării
persoanelor care deţin mai multe cetăţenii are un
caracter limitat. Cu toate acestea, există exemple în
care îndeplinirea obligaţiilor fiscale poate cunoaşte
o situaţie specială. Vom aminti de art. 6 al legii Federaţiei Ruse, conform căruia, dacă Federaţia Rusă
nu are cu un alt stat un tratat, persoana va fi privită
de către statul rus „numai ca cetăţean al Federaţiei
Ruse”. Vom constata că dacă persoana va fi solicitată sa-şi îndeplinească obligaţiile în alt stat, acest fapt
este irelevant pentru Federaţia Rusă, dacă nu are tratat cu acel stat sau dacă acel stat nu este parte la un
acord cu privire la evitarea dublei impozitări
Exemplul este valabil şi pentru Statele Unite ale
Americii, deoarece statul american nu este interesat
dacă cetăţeanul său este solicitat să îndeplinească
obligaţii în alt stat. SUA va solicita cetăţenilor săi
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să plătească taxele, chiar dacă locuiesc permanent
în altă ţară.
Elementele cetăţeniei Uniunii Europene. Conceptul de cetăţenie al Uniunii Europene este consacrat în cîteva tratate cu privire la Uniunea Europeană. Noţiunea de cetăţenie europeană a fost introdusă
la nivelul Consiliului European. Comisia Europeană a stabilit că cetăţenia UE va constitui un statut
fundamental al cetăţenilor statelor-membre şi se va
întinde în măsura în care permite acţiunea reglementărilor prevăzute de tratatele Uniunii Europene. Cetăţenia UE este statuată şi de către Curtea Europeană
de Justiţie, care a stabilit, de asemenea, că instituţia
va reprezenta un statut fundamental pentru cetăţenii
statelor-membre.
Calitatea de cetăţean al Uniunii Europene conferă următoarele drepturi şi privilegii principale:
1) dreptul la libera circulaţie în spaţiul Uniunii
Europene şi dreptul de muncă în statele-membre, inclusiv în funcţiile publice, cu excepţia domeniilor
apărării şi securităţii;
2) dreptul de vot şi dreptul de a fi ales în alegerile
locale şi europene în statele UE, în condiţiile stabilite pentru cetăţenii statului în cauză;
3) dreptul de protecţie din partea autorităţilor
diplomatice sau consulare ale altor state-membre
atunci cînd într-un stat care nu este membru UE nu
există reprezentanţă diplomatică sau consulară a statului cetăţeanul căruia solicită asistenţă.
Asistăm şi la dezvoltarea unor instituţii ale UE
care conţin raporturi specifice calităţii de cetăţean,
cum ar fi: moneda unică europeană, accesul la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, dreptul de
a înainta petiţii la Parlamentul European, dreptul de
a se adresa la Ombudsmanul european în problemele
ce sînt în jurisdicţia UE.
Cetăţenia UE este definită de experţi ca fiind o
supracetăţenie, aflată într-un raport de complementaritate cu cetăţenia naţională, şi nu ca o instituţie
care concurează cetăţenia naţională. Prin urmare, nu
putem afirma în prezent că o persoană care deţine
cetăţenia naţională şi cetăţenia UE ar deţine de fapt
două cetăţenii.
Problema pluralităţii de cetăţenii în Republica
Moldova. Republica Moldova este un stat creat recent
şi calea scurtă pe care deja a parcurs-o demonstrează
că nu este scutit de eforturile construcţiei statalităţii.
Nu vom greşi dacă vom spune că Moldova face parte
din categoria statelor pentru care legitimitatea urmează să fie determinată de capacitatea de a crea condiţiile bunăstării pentru cetăţenii săi. Există şi presiuni
externe şi interne ce pot influenţa în mod decisiv atitudinile cetăţenilor moldoveni. În acest sens, putem
afirma că Republica Moldova este un stat contestat,
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iar problema transnistreană, de exemplu, evocă şi motivele contestării. Cetăţenii moldoveni nu au pătruns
în conţinutul raporturilor pe care trebuie să le aibă cu
statul şi nu doar că nu sînt mulţumiţi de rolul de cetăţeni, ei nici măcar nu cunosc care ar trebui să fie acest
rol. Oamenilor nu li s-a explicat care sînt aşteptările
statului cu privire la comportamentul cetăţenilor, solicitîndu-se din partea lor o loialitate bazată pe oferta
de identitate neînţeleasă de către unii resortisanţi şi
contestată de alţii.
Moldovenii prefera cetăţeniile care oferă mai
multe oportunităţi, alternativele sînt reprezentate de
posibilitatea de a obţine relativ uşor cetăţeniile unor
state ca Rusia, România, Ucraina, Bulgaria şi Turcia. Putem estima că actualmente există două categorii de cetăţeni ai Republicii Moldova care solicită
cetăţenia altor state. Prima este cea care adună un
număr relativ redus de persoane şi solicită cetăţenia
Rusiei, României sau a altor state, din dorinţa de a
manifesta opţiunea pentru o anumită identitate, din
care ar rezulta şi opţiunea pentru apartenenţa la un
alt stat. A doua categorie o constituie majoritatea solicitanţilor şi este formată din cetăţenii moldoveni
care doresc să obţină cetăţeniile statelor menţionate pentru a-şi spori oportunităţile în vederea creării
condiţiilor pentru o viaţă mai bună.
Reglementarea unor situaţii speciale şi a limitărilor cu privire la persoanele care deţin două sau
mai multe cetăţenii în legislaţia Republicii Moldova. Art. 78, alineat 2 din Constituţia RM stabileşte
că poate fi ales Preşedinte al Republicii Moldova
cetăţeanul cu drept de vot care are 40 de ani împliniţi, a locuit sau locuieşte permanent pe teritoriul
Republicii Moldova nu mai puţin de 10 ani şi cunoaşte limba de stat. Codul electoral al Republicii
Moldova, Legea despre statutul deputatului în Parlament, Legea cu privire la Guvern, Legea cu privire
la Curtea Constituţională, Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, alte legi ce reglementează
administraţia publică centrală şi locală se referă, de
regulă, la cetăţenii Republicii Moldova şi nu conţin
prevederi cu privire la persoanele cu două sau mai
multe cetăţenii. Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public defineşte funcţia publică,
funcţionarul public şi categoriile de funcţionari asupra cărora se întinde legea. Conform art. 27 al legii,
dreptul de a se angaja în serviciul public îl au cetăţenii Republicii Moldova care domiciliază permanent
în ţară şi cunosc limba de stat. Deţinerea unei a doua
sau mai multor cetăţenii nu se regăseşte între restricţiile enumerate de lege.
În domeniul securităţii şi apărării, au fost adoptate
Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, Legea privind organele securităţii statului,
februarie 2015

Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al
Republicii Moldova, Legea cu privire la pregătirea
cetăţenilor pentru apărarea Patriei ş.a. În toate aceste
legi se face referire la cetăţenii Republicii Moldova
cu privire la care ele se aplică, fără a se stipula prevederi speciale cu privire la persoanele care au două
sau mai multe cetăţenii. Vom constata, deci, că legislaţia moldovenească nu prevede restricţii cu privire
la persoanele care au două sau mai multe cetăţenii
în ceea ce priveşte accesul în funcţiile publice sau
în organizaţiile din domeniul securităţii sau apărării.
Situaţiile speciale cu privire la persoanele care deţin
două sau mai multe cetăţenii în Moldova sînt cele
cu privire la obligaţiile militare şi obligaţiile fiscale.
Vom menţiona că, în conformitate cu legea moldovenească, persoanele care au efectuat stagiul militar în alt stat nu sînt supuse obligaţiei de a efectua
stagiul militar în Republica Moldova. Codul Fiscal
al Republicii Moldova se aplică asupra cetăţenilor,
rezidenţilor şi nerezidenţilor şi consacră principiul
după care orice venit realizat pe teritoriul Republicii
Moldova este impozitat în Republica Moldova.
Concluzii. Modificările din lege prin care a fost
recunoscut dreptul cetăţenilor moldoveni de a avea
două sau mai multe cetăţenii nu reprezintă un fapt
inedit şi se înscrie în tendinţele actuale ce caracterizează evoluţia instituţiei cetăţeniei.
1. Recunoaşterea prin lege a pluralităţii de cetăţenii implică şi recunoaşterea pluralităţii loialităţilor. Dat fiind faptul că multipla/dubla loialitate în
Republica Moldova nu poate fi evitată, autorităţile
pot acţiona doar în vederea creării condiţiilor de
compatibilitate a loialităţilor.
2. Acţiunea statului în materie de pluralitate de
cetăţenii trebuie să pornească de la constatarea că
aceasta reprezintă o problemă în care drepturile şi
interesele persoanei sînt prioritare în raport cu acţiunea autorităţilor statului. Autorităţile moldoveneşti
trebuie să studieze problema multiplei cetăţenii ca
pe un element al mobilităţii populaţiei din Moldova,
care este în beneficiul cetăţenilor moldoveni.
3. În reglementarea relaţiilor dintre Republica
Moldova şi România, autorităţile celor două ţări trebuie să pornească de la faptul că statele sînt în drept
să stabilească procedurile de acordare a cetăţeniei,
inclusiv proceduri simplificate pentru categoriile
care prezintă interes pentru ele.
4. Autorităţile moldoveneşti declară că Moldova
este un stat multinaţional, dar acţionează în vederea
afirmării unei identităţi etnice în baza căreia ar putea fi construită o naţiune. Prin urmare, autorităţile,
prin contribuţia clasei politice, a societăţii civile, a
mass-mediei, trebuie să stabilească dacă se doreşte
edificarea unui stat în baza naţiunii politice în care
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identităţile etnice nu sînt solicitate, pentru a putea
include toţi cetăţenii Republicii Moldova, sau se doreşte un stat în baza naţiunii constituite pe o identitate etnică, excluzînd în acest fel o parte importantă a
cetăţenilor moldoveni care nu se regăsesc în această
identitate.
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RECENZIE

la lucrarea științifico-didactică: Victor Guțuleac. Drept polițienesc
(Chișinău: Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Institutul de Cercetări Juridice
și Politice al AȘM, 2014, 325 p.)

D

omeniul dreptului poliţienesc impune o
atenţie deosebită, dată fiind importanţa vitală a funcţionării aparatului de poliţie într-un stat în
care cetăţenii şi autorităţile publice cred în democraţie. Această apreciere trebuie înţeleasă în contextul
în care evoluţia dreptului public, a relaţiilor dintre
stat şi cetăţean are loc într-o lume în care fenomenul
adaptării sistemelor de drept naţionale la dreptul comunitar solicită eforturi pe mai multe planuri, fiind
un efort reciproc şi în ambele sensuri – de la naţional la supranaţional şi invers. Lucrarea analizată,
fiind una de pionierat, vine să răspundă cerinţelor tot
mai actuale de specializare a ştiinţelor juridice, mai
ales în contextul europenizării dreptului. Eforturile
de integrare a Republicii Moldova în sistemul de civilizaţie juridică a Vestului european au determinat
noi priorităţi în regîndirea multor concepte, principii
și chiar viziuni asupra unor instituţii pe care, pînă
acum, le consideram clasice.
Scriu aceste rînduri – care sper că vor reuși să se
adune într-un veritabil ”Cuvînt-înainte” – cu o deosebită plăcere. Cu multă bucurie chiar, pentru că autorul lucrării este mentorul meu științific, de la care
m-am inspirat și continui s-o fac mai bine de două
decenii. Avînd privilegiul de a-l fi cunoscut acum
mai bine de două decenii şi de a mă fi bucurat în tot
acest răstimp de generoasa sa prietenie, mă voi referi doar la unele aspecte ale personalităţii sale care,
cred cu convingere, îi asigură o poziţie remarcabilă
în ierarhia oamenilor de vază din Moldova.
Titlul publicației ce își începe viața prin acest volum – Drept polițienesc – este născut din frumoasele
ambiții științifice ale unui mare polițist al neamului
moldav, cu o experiență inedită în domeniu, care –
sper eu – ulterior va fi hrănitor al unor năzuințe și
mai frumoase.
Numele celui care asigură primul ”sumar” al
acestei lucrări este profesorul universitar Victor
Guțuleac, autor al mai multor manuale și tratate de
pionierat, cum ar fi, de exemplu, Tratat de drept
contravențional – o ramură de curînd renăscută, dar
tot mai stăpînă pe mijloacele ei și mai capabilă sa-și
definească propria identitate universitară. Aceleași
procese se vor derula, cu siguranță, și în cazul lucrării recenzate.
februarie 2015

Dreptul polițienesc, înţeles ca ansamblu unitar
al normelor de conduită obligatorii, pe care profesorul universitar Victor Guţuleac îl explică atît de
pasionat, distribuind rolurile celor interesaţi întrun stat de drept ca un regizor talentat, este, înainte
de toate, produsul unei munci asidue, pe parcursul
mai multor decenii, a autorului în acest domeniu.
Titlul manualului este unul semnificativ și sub aspectul calităților caracteristice autorului prezentei
lucrări. Profesorul universitar Victor Guțuleac are
o carieră progresivă ca mare cadru didactic (de la
asistent universitar pînă la profesor universitar),
dar și ca administrator (de la șef-adjunct de catedră
pînă la rector al instituției de învățămînt superior,
de la inspector de poliție pînă la comisar de poliție
al unuia dintre cele mai mari comisariate de poliție
din capitala țării). Prin urmare, această combinație
a teoriei cu practica a și produs o astfel de lucrare de
unicat în doctrina dreptului în general și a dreptului
polițienesc moldav în special.
După un asemenea travaliu introductiv, ne vom
opri şi asupra conţinutului propriu-zis al lucrării.
Apreciem în termeni deosebiţi modul în care a fost
structurată lucrarea, gîndirea care a stat la baza concepţiei în general a demersului ştiinţific, deoarece,
printr-o riguroasă organizare, s-a reuşit prezentarea
corectă a problemelor propuse spre examinare.
Pe paginile acestui manual sînt examinate succesiv, în titluri și capitole distincte, următoarele
compartimente: noțiuni introductive, locul și rolul
dreptului polițienesc în sistemul național al dreptului, conținutul și sistemul subiecților activității cu
caracter polițienesc, formele și metodele activității
cu caracter polițienesc, statutul administrativ-juridic al subiectului activității cu caracter polițienesc,
etica și deontologia polițienească. Această examinare şi analiză este făcută, în fiecare caz în parte,
din multiple și diverse unghiuri: noţiune, natură juridică, trăsături caracteristice, condiţii de fond, condiţii de formă, imunităţi de drept intern, imunităţi
de drept internaţional cu privire la statutul juridic al
funcționarului de poliție. Pe marginea tuturor acestor compartimente, autorul desfășoară o polemică
științifică adecvată, adăugînd propriile ipoteze și
soluții profund și profesional argumentate.
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În fiecare compartiment sînt relatate fapte şi revelaţii privitoare la proiectul ştiinţific, prezentate la
superlativ prin vocea unui mare Om, cu o bogată
experienţă socială şi ştiinţifică, cum este profesorul
universitar Victor Guţuleac. Limbajul acestui tip de
texte nu este sinuos, nu conţine fraze complicate sau
subtilităţi conceptuale. Deseori, în locul argumentelor, sînt folosite speţe din îndelungata şi bogata
practică a Domniei Sale, care aproape că ating nivelul organic al expresivităţii. Motivul principal pentru care lucrarea este scrisă în această manieră este
datorat cititorului avut în vedere, care nu este unul
neapărat aflat pe panta ascendentă a ştiinţei; astfel
se încearcă receptarea cît mai rapidă şi mai pătrunzătoare a mesajului transmis, pentru ca rezultatele
practice să se poată arăta cît mai devreme.
Urmează să facem o apreciere aparte a bazei metodologice şi teoretico-ştiinţifice a lucrării. Autorul
a studiat cele mai celebre lucrări scrise de savanţi
cu renume din ţară şi de peste hotare, a făcut analiza necesară a întregii legislaţii în materie de drept
polițienesc.
Pe de o parte, studiul şi perfecţionarea sediului
normativ referitor la materia dreptului polițienesc se
subscrie cu perfecţiune tendinţelor de transformare
a legislaţiei polițienești, în strictă conformitate cu
standardele internaţionale promovate în materie. Pe
de altă parte, în sistemul de drept din ţara noastră, o
asemenea ramură nu a fost tratată deocamdată în limitele unei lucrări complexe și depline, iar cursurile
existente, articolele ştiinţifice şi alte lucrări de specialitate îi rezervă un spaţiu foarte restrîns. Astfel,
manualul profesorului Victor Guțuleac se înscrie în
contextul reformelor promovate în Republica Moldova în domeniul justiţiei și în cel al afacerilor interne – reformă prioritară în contextul aspiraţiilor
europene ale ţării noastre.
Cunoştinţele autorului obţinute prin diverse metode şi exprimate în concepte, categorii, principii şi
noţiuni trebuie percepute ca fenomen social aparte,
ca formă specifică de activitate umană, ca un sistem
care se dezvoltă, produce noi cunoştinţe, ca un sistem de valori spirituale.
Ştiinţa dreptului poliţienesc dă răspuns preocupărilor specifice, ambianţei de pregătire pentru o specialitate atît de profund necesară şi umană, cum este
cea poliţienească, ea oferă cîteva instrumente fundamentale de cunoaştere a domeniului poliţienesc.
Acestea sînt conceptele, categoriile, principiile şi
noţiunile generale în baza cărora dreptul poliţienesc
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poate fi gîndit şi explicat prin intermediul cuvintelor
și prin intelectul autorului.
Din punct de vedere practic, funcția polițienească
a statului este una dintre funcțiile sale prioritare, iar
ocrotirea vieții, sănătății, proprietății cetățenilor,
precum și a altor valori reprezintă menirea cea dintîi a statului. Această funcție este atît de importantă,
încît slăbirea ei va influența negativ asupra altor domenii de activitate ale statului, cum ar fi: cel economic, financiar, cultural, de instruire și învățămînt, de
asigurare socială etc.
Cît despre fundamentarea conceptului, de altfel și
a noțiunii de drept polițienesc, nici legiuitorul și nici
comunitatea academică pînă în prezent nu a stabilit
careva criterii uniforme de identificare a acestora.
Discuţiile purtate în jurul problemei în cauză, deseori controversate, au un impact negativ asupra însuşirii normelor de drept şi, respectiv, asupra aplicării
lor exacte, ceea ce i-a sugerat autorului ideea să-şi
expună poziţia şi să-şi împărtăşească experienţa în
materie, acumulată de-a lungul anilor. În problema
dată, autorul vine cu o proprie opinie care, fară a pretinde a fi adevărul în ultima instanţă, prezintă unele
argumente ce ar pleda pentru constituirea dreptului
polițienesc ca știință şi ramură de drept autonomă.
Astfel, autorul acestei lucrări, activînd timp de
mai mulţi ani în calitate de conducător al unor organe de poliţie, a fost implicat profund şi direct în activitatea polițienească. Apoi, în cariera sa didactică şi
ştiinţifică, inclusiv în calitate de rector al Academiei
de Poliţie „Ştefan cel Mare”, s-a preocupat permanent de probleme conceptuale în materia dreptului
polițienesc. Din acest punct de vedere, este firesc
că îndelungata activitate a profesorului universitar
Victor Guţuleac s-a materializat în elaborarea unuia
dintre primele manuale de drept polițienesc.
Caracterul distinct şi unitar, trăsăturile specifice
relaţiilor sociale înrudite între ele fac necesar şi posibil ca ele să fie reglementate de o anumită categorie de norme omogene. Pornind de la o asemenea
constatare, devenită, oarecum, o axiomă, autorul descrie în această lucrare, în mod argumentat şi concis,
categoriile științifice şi trăsăturile specifice dreptului
polițienesc ca ramură distinctă a sistemului de drept
moldav.
Dreptul polițienesc poate fi definit deci ca o totalitate de norme juridice care reglementează raporturile sociale ce se nasc în procesul activității
polițienești a organelor administrației publice, grevate cu atribuții de intervenție legală în drepturile
februarie 2015
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și interesele persoanelor fizice și juridice în afara
procedurii penale și executiv penale. Astfel, dreptul polițienesc are un obiect propriu de reglementare
sau o categorie aparte de relaţii sociale care izvorăsc
din procesul activității polițienești a unor organe ale
administrației publice cu statut special. Autonomia
unei ramuri de drept este justificată şi prin existenţa
unei baze juridice corespunzătoare.
Analizînd profund toate categoriile care formează conţinutul unei ramuri de drept, autorul lucrării se
pronunţă în favoarea dezvoltării dreptului polițienesc
ca ramură distinctă a dreptului. Orice abordare a subiectului propusă de autor porneşte de la argumentarea științifică şi din necesitatea reglementării juridice a materiei de drept polițienesc. Aceasta optică a
determinat şi structura acestei lucrări, care se dovedeşte a fi una logică, bine argumentată şi coerentă.
Considerăm că, la ora actuală de dezvoltare a
legislaţiei naţionale şi a doctrinei juridice, această
lucrare merită o atenţie susţinută, deoarece, pe lîngă
o analiză profundă a materiei, ea reuşeşte să unifice
terminologia în acest domeniu, ceea ce are o mare
însemnătate în condiţiile în care ea asigură o însuşire şi o aplicare uniformă şi întocmai a normelor de
drept polițienesc.
Acest manual, prin profunzimea abordării, prin
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structurarea exactă a problematicii şi prin elementele noi pe care le conţine, este de o certă valoare
științifică şi un îndrumar pentru studenţi şi doctoranzi, precum şi pentru funcţionari cu atribuţii specifice în organizarea și buna desfășurare a activității
polițienești.
Rezultatele prezentate în această lucrare demonstrează că scopul și obiectivele trasate au fost realizate cu succes. Consider că autorul acestui manual
a realizat o investigație laborioasă și științific argumentată, care se înscrie perfect printre lucrările cele
mai originale cu aspect atît teoretic, cît și practic,
aplicativ.
Prin această profundă lucrare didactică, profesorul universitar Victor Guțuleac aduce o contribuție
considerabilă patrimoniului doctrinal de drept
polițienesc. Lucrarea promovează o gamă largă de
standarde de nivel universal în domeniul activității
polițienești. Aceste standarde sînt elaborate în contextul reformelor promovate în Republica Moldova
în domeniul justiţiei și al afacerilor interne – reformă
prioritară în aspiraţiile europene ale ţării noastre.
Ştefan STAMATIN,
doctor în drept, profesor universitar
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Рецензия

на монографию Георге Костаки, доктора юридических наук, профессора, академика Академии
естественных наук Российской Федерации, академика Международной Академии кадров
при ЮНЕСКО и Совете Европы на тему: «Культура и юридическое воспитание – необходимые
условия для построения правового государства» (на государственном языке), Кишинев 2014,
«Tipografia Centrală», 642 с.

М

онография состоит из 7 глав, 23 параграфов, автобиографии автора, заключительного слова и библиографии, включающей 439 источников. На последней странице обложки фото
автора с надписью: «Мои ученики – моя гордость»,
среди которых 34 кандидата и доктора юридических наук.
Первая глава – Право – жизненно важный элемент общества и правового государства.
II глава – Правовая культура – основа правового государства.
III – Развитие правовой культуры: препятствия
и решения.
IV – Правовое воспитание – основной фактор
формирования правовой культуры.
V – Гражданственность – основная цель правового воспитания.
VI – Гражданское общество – показатель правовой культуры в правовом государстве.
VII – Юристы и юридическая наука – основные
стержни правовой культуры в демократическом
обществе.
Автобиография профессора Геoрге Костаки.
Заключительное слово, библиография.
Для уяснения некоторых терминов, понятий,
определений, сформулированных автором, обратимся к энциклопедиям, словарям, справочникам.
Право – 1) в объективном смысле система общеобязательных, формально определенных норм,
установленных и обеспечиваемых силой государства и направленных на регулирования поведения
людей и их коллективов в соответствии с принятыми в данном обществе устоями социальноэкономической, политической и духовной жизни
(объективное право). [1]
Общество – группа людей, создавшаяся благодаря целенаправленной и разумно организованной
совместной деятельности, причем члены такой
группы не обьеденены столь глубоким принципом,
как в случае подлинной общности. Общество покоится на конвенции, договоре, одинаковой направленности интересов. [2]
Правовое государство - тип государства, в котором функционирует режим конституционного
правления, существует развитая и непротиворечивая правовая система, и эффективная судебная
власть, при одновременном наличии реального
разделения властей с их эффективным взаимодействием и взаимным контролем, с развитым соци-
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альным контролем политики и власти. В основу
правого государства заложено равенство власти,
гражданина, общества и права, их правовое равенство перед законом.
Высшая власть в правовом государстве – власть
закона, которому в равной мере подчиняются все –
от высших должностных лиц государства, органов
государственной власти до рядовых граждан. [3]
Культура – в широком смысле культура есть
совокупность проявлений жизни, достижений и
творчества народа или группы народов. Культура,
рассматриваемая с точки зрения содержания, распадается на различные области, сферы: нравы и
обычаи, язык и письменность, характер одежды,
поселений, работы, постановка воспитания, экономика, характер армии, общественно-политическое
устройство, судопроизводство, наука, техника, искусство, религия, все формы проявления объективного духа. [4]
Г. И. Костаки подробно анализирует различные
определения правовой культуры, содержающиеся в
работах авторов из Республики Молдова, Румынии,
России, других стран: Строе К., Марга А., Федоров
Г., Постован Д., Аворник Г., Гучак И., Сальников В.
П., Бантуш А. и многих других, которые в большой
степени согласуются с вышеприведенным определением культуры.
По подсчетам некоторых авторов существуют сотни самых различных определений понятия
и образов правовой культуры как цели правового воспитания, которые отражают разные стороны искомого явления, но не дают о нем цельного
представления. Сотни существующих определений культуры, к сожалению, не охватывают ее конструктивно и целиком. На вопрос, что собой представляет правовая культура, необходимо указать на
следующие ее особенности.
Во-первых, на то, что она является составной
частью и вместе с тем разновидностью общей
культуры человечества, создаваемой и развиваемой сменяющими друг друга поколениями.
Во-вторых, правовая культура как социальное явления формируется и сопровождается не
природой и не потусторонними силами, а только
людьми.
В – третьих, правовая культура характеризует
качественное состояние правовой жизни общества,
которое выражается в достигнутом уровне правотворческой, правоприменительской и правоохраfebruarie 2015
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нительской деятельности государственных органов, уровне законности и правопорядка в стране,
степени гарантированности конституционных и
всех иных прав и свобод граждан.
Правы те исследователи, которые рассматривают структуру правовой культуры в виде совокупности и взаимосвязанных между собой и взаимодействующих друг с другом таких явлений (элементов)
как право, правосознание, правовые учреждения,
правоотношения правомерное поведение граждан
и деятельность различных государственных и общественных институтов, осуществляемая в соответствии с действующим законодательством.
В научной литературе нет единообразного подхода и представления о функциях правовой культуры, об их видах, содержании и классификации.
В практическом плане основная нагрузка ложится на такие функции, как воспитательная, регулятивная, охранительная, коммуникативная, прогностическая функция. [5]
Правовой нигилизм – основное препятствие на
пути развития правовой культуры.
Правовая культура самим фактом своего существования и функционирования свидетельствует
также о тех негативных явлениях, которые возникают и развиваются в правовой сфере жизнедеятельности современного общества.
Речь идет, в частности, о правовом нигилизме,
выражающемся в негативном отношении лица или
круга лиц к действующему праву, пренебрежительном отношении одного лица к правам и свободам
другого лица, а нередко и к своему собственному
правовому статусу - своим правам и, в особенности, своим обязанностям.
Отличительной чертой правового нигилизма
выступает категоричность, интенсивность отрицания, преобладание в нем нерациональных, субъективных компонентов. Зачастую правовой нигилизм
является следствием правовой неграмотности, а
также и духовной (интеллектуальной и нравственной) неразвитости и отсталости индивида. [6]
Матузов Н. И. отмечает, что если правовой нигилизм в самом общем плане означает отрицание
или недооценку права, то правовой идеализм – его
переоценку, идеализацию. Оба эти явления питаются одними корнями – юридическим невежеством,
незрелым правосознанием, дефицитом политикоправовой культуры.
Автор вводит и подробно объясняет такие термины, понятия, явления, определения, как романтическое право, наивный правовой идеализм,
правовой фетишизм, волюнтаризм, идеализм, правовая эйфория, правовой скепсис, правовое шапкозакидательство, экспертократия, юридические
иллюзии, правовая демагогия.
В президентском послании Федеральному соfebruarie 2015

бранию 2000 года России говорилось: «Мы принимаем многочисленные законы, заранее зная, что
они не обеспечены реальным финансированием».
Отметим, что это присуще и многим законам, принимаемым Парламентом Республики Молдова.
В печати нередко делят законы на хорошие,
плохие и никакие. Никакие – это значит ненужные,
ничего незначащие, не имеющие под собой ни моральной, ни материальной основы. [7]
Правовое воспитание – основной фактор формирования правовой культуры.
Воспитание – воздействие общества на развивающегося человека. В узком смысле слова воспитание есть планомерное воздействие родителей и
школы на воспитанника, т.е. на незрелого человека,
к сущности которого принадлежат потребность и
способность к дополнению, а также стремление к
дополнению.
Наука о воспитании – педагогика. [8]
В юридической литературе правовое воспитание определяется как: планомерный, управляемый,
организованный, систематический и целенаправленный процесс воздействия на сознание, психологию граждан, всей совокупности многообразных
правовоспитательных форм, средств и методов,
имеющихся в арсенале современной правовой деятельности, с целью формирования в их правосознании глубоких и устойчивых правовых знаний,
убеждений, потребностей, ценностей, привычек
правомерного поведения.
Г. Костаки и С. Злобин определяют правовое
воспитание как формирование уважительного
отношения к закону, видение закона большой
социальной ценностью, относящейся непосредственно к каждому индивиду, развитие чувства
ответственности, непримиримости к произволу,
преступности и коррупции. Авторы отмечают,
что в нашем обществе с начала перехода к демократической форме правления формируется
нигилистическое отношение к праву и его реализации.
Нигилизм (от лат. Nihil – ничто – позиция абсолютного отрицания). В это слово Ницше вкладывает
следующий смысл: нет больше ничего, во имя чего
следует жить и к чему надо было бы стремиться.
Правовой нигилизм представляется как самая
распространенная форма деформации индивидуального правосознания.
Авторы убеждены, что главное в правовом воспитании граждан – это качество законов, их эффективное исполнение и реализация, это правовая
культура и дисциплина должностных лиц государственного аппарата и, не в последнюю очередь,
объективное и непристрастное правосудие.
Гражданское общество – показатель правовой
культуры в правовом государстве. [10]
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Одной из форм самоорганизация людей является гражданское общество. Разные авторы дают различные определения гражданского общества, одно
из которых трактуется как совокупность организаций, структур и отношений, связанных с созданием
и развитием самоинициированных, порожденных
желанием и активностью самих граждан социальных объединений, главной задачей которых является определение, выражение, представление и защита интересов граждан во взаимосвязях, прежде
всего с государством.
Г. Костаки отмечает, что неправительственные
организации, которых в Молдове свыше тысячи,
выражают активность гражданского общества
(указ. соч., с. 496). В то же время они являются
важным фактором развития демократии. Они привлекают граждан для участия во всех сферах общественной жизни.
Так, в работе Национальной Конференции
по противодействию коррупции 9-11 декабря
2014 года участвовали представители Восточноевропейского партнерства, Transparency –
International Moldova, Ассоциации за демократию
ADEPT, центра журналистских расследований,
Ассоциации по противодействию коррупции и
другие.
Юристы и юридическая наука – основные
стержни правовой культуры в демократическом
обществе.
В настоящее время нужны не просто юристы,
а юристы, хорошо подготовленные, высококвалифицированные, способные выполнять свои обязанности в соответствии с их статусом. Точнее,
необходимы юристы-профессионалы нового типа,
творчески и оригинально мыслящие, безупречные
в нравственном отношении. Нужны юристы, готовые смело и решительно бороться за здоровый образ жизни, за справедливость, законность, правопорядок и безопасность граждан в стране. [11]
Юридическая наука – (правоведение, юриспруденция) – общественная наука, изучающая право
как особо систему социальных норм. [12]
Г. И. Костаки создал свою научную школу:
«Теория и практика построения правового государства» в условиях развития правовой культуры в
Республике Молдова (с. 545-565), которая получила высокую оценку видных – ученых Республики
Молдова и за ее пределами.
Автор рецензируемой монографии родился 3
мая 1941 г., в 2011 г. научная общественность республики широко отметила его юбилей 70-летие со
дня рождения.
Он получил много поздравлений, а также от
своего научного руководителя Джангира Керимова, академиков Российской Академии Народного
хозяйства и Государственной службы при Прези-
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денте Российской Федерации Геннадия Мальцева
и Ивана Яценко, нашего земляка, выпускника юридического факультета Молдавского Государственного Университета.
Георгий Игнатьевич Костаки в 2011 году награжден орденом «Gloria Muncii» многими почетными знаками, грамотами, медалями, является
доктором Honoris Cansa многих ВУЗов, в том числе
и Академии «Штефан чел Маре» МВД Республики
Молдова; с 2011 г. продолжает трудиться в должности главного научного сотрудника Института
правовых и политических исследований Академии
наук Республики Молдова.
Мы гордимся научными достижениями Г. Костаки, академика двух зарубежных академий,
автора фундаментальных исследований в области публичного права; успехами доктора хабилитат права, профессора Георгия Аворника, членкорреспондента румыно-американской Академии
наук и искусств (2013 год), автора двухтомника и
других работ по теории государства и права Иона
Гучака, доктора хабилитат права, профессора,
первого член-корреспондента – юриста академии
наук Республики Молдова, автора многих работ по
конституционному праву, желаем им доброго здоровья и новых творческих успехов.
В.Флоря,
кандидат юридических наук, доцент,
Академия МВД Республики Молдова
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Summary

This article deels with the problems of implementation of special order of criminal proceedings against lawyers with
regads to the constitutional legal status and additional guarantees under the legislation of Ukraine.
The provisions of the Ukrainian Constitution, the Code of Criminal, the Code of Criminal Procedure, the law of Ukraine
“About advocacy and advocate activity” and other legal acts, regulating special procedure for criminal proceedings against
lawyers are analyzed in the article.
Key words: criminal proceedings, certain categories of persons, notification of suspicion, criminal proceedings against
a lawyer, a special procedure for criminal proceedings.

***

У даній статті досліджуються проблеми реалізації особливого порядку кримінального провадження щодо
адвокатів, з урахуванням конституційно-правових основ їх статусу та додаткових гарантій, передбачених законодавством України.
Аналізуються норми Конституції України, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу, Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» та інших правових актів, які регулюють особливий порядок кримінального провадження щодо адвокатів.
Ключові слова: кримінальне провадження, окрема категорія осіб, повідомлення про підозру, кримінальне провадження щодо адвоката, особливий порядок кримінального провадження.

П

остановка проблеми дослідження. З
прийняттям Кримінального кодексу України (2001р.) і Кримінального процесуального кодексу України (2012р.), не припиняється зусилля
з удосконалення їх норм, інститутів, враховуючи практику застосування і міжнародно-правові
зобов’язання України. Виключення умов, що призводять до неоднозначного тлумачення і застосування норм законодавства України щодо правового статусу учасників кримінального провадження
та інших осіб під час здійснення кримінального
провадження, є запорукою ефективної реалізації
завдань кримінального процесу.
Конституція України (ст. ст. 21, 24) передбачає
рівність всіх людей у правах і перед законом, що
означає забезпечення всім рівних правових можливостей як матеріального, так і процесуального характеру для реалізації однакових прав і свобод [1].
При цьому, передбачений особливий порядок
кримінального провадження щодо окремої категорії осіб у Кримінальному процесуальному кодексі (далі КПК, глава 37) України від 2012 року
не є виключенням із цієї конституційної засади, є
більш передовим у порівнянні з існуючим раніше
порядком кримінального провадження щодо окремої категорії осіб.
КПК України (ст. ст. 480 - 483) передбачає
особливий порядок кримінального провадження
щодо окремої категорії осіб: народного депутата
februarie 2015

України, судді КСУ, професійного судді, а також
присяжного і народного засідателя на час здійснення ними правосуддя, кандидата у Президенти
України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати,
його першого заступника, заступника, головного
контролера та секретаря Рахункової палати, депутата місцевої ради, адвоката, Генерального прокурора України, його заступника [2].
Разом з тим, інститут особливого порядку кримінального провадження щодо окремої категорії
осіб КПК України має певні недоліки і складнощі
у правозастосовній діяльності, як наслідок, проблеми в реалізації завдань кримінального процесу
в цілому.
В зв’язку з цим, актуальність теми дослідження
зумовлена необхідністю осмислення на теоретичному, правотворчому і правозастосовному рівнях
умов реформування кримінального і кримінального процесуального законодавства, які врахували б відповідні наукові дослідження і передовий
міжнародний досвід, проблем їх конкретизації та
реалізації в кримінальному процесуальному законодавстві України.
Дослідження і публікації. Проблеми з кримінального провадження щодо окремої категорії
осіб були предметом дослідження таких вітчизняних науковців і правників як В. Г. Гончаренко,
Т. В. Варфоломеєва, М. М. Михеєнко, Ю. М. Гро-
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шевий, В. Т. Нор, В. М. Тертишник, В. В. Молдован, В. О. Попелюшко, Л. М Лобойко, Г. М. Омеляненко, В. П. Шибіко, Л. Д. Удалова, І. В. Бабій, І. С.
Смирний, С. Скрипниченко та інших.
Однак, не всі наукове обґрунтовані пропозиції
були враховані законодавцем і реалізовані у практичному застосуванні. Сьогоднішні кардинальні
зміни у суспільному житті потребують більш нових досліджень для наукового обґрунтування пропозицій удосконалення законодавства з особливого
порядку кримінального провадження щодо окремої
категорії осіб, адвоката тощо.
Мета дослідження. Метою написання статті є
науково-правове дослідження проблем законодавства з особливого порядку кримінального провадження щодо окремої категорії осіб, зокрема, адвоката, як однієї з процесуально-правових гарантій
здійснення ними своїх повноважень, при виконанні
правозахисної функції тощо. Також вивчення і аналіз практичного застосування міжнародних, національних правових норм і на цій основі розроблення
і наукове обґрунтування пропозицій, спрямованих
на удосконалення законодавства України.
Виклад основного матеріалу. Постійне удосконалення кримінального і кримінального процесуального законодавства України має відбуватися з чітким дотриманням положень Конституції України, у відповідності з її міжнародними
зобов’язаннями. З метою забезпечення ефективної
реалізації завдань кримінального процесу необхідно створити умови, що виключають незаконний
вплив на учасників кримінального провадження
при здійсненні кримінального провадження, з боку
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових (службових) осіб та інших сторонніх чинників.
Інститут особливого порядку кримінального
провадження щодо окремої категорії осіб у КПК
України від 2012 року запроваджений згідно з нормами Конституції України, є кроком вперед і більш
передовим у порівнянні з існуючим раніше порядком кримінального провадження щодо окремої категорії осіб.
Віднесення до цієї категорії осіб адвоката, як
учасника кримінального провадження є однією з
процесуально-правових гарантій незалежності діяльності адвокатів.
Важливу роль у забезпеченні реалізації, захисту
та охорони прав і свобод людини і громадянина в
Україні як демократичній, правовій державі відведено праву особи на правову допомогу, передбаченому у ст. 59 Конституції України.
Гарантування кожному права на правову допомогу є не тільки конституційно-правовим
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обов’язком держави, а й дотриманням взятих Україною міжнародно-правових зобов’язань відповідно до положень Загальної декларації прав людини
1948 року [3], Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 року [4], Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966
року [5] тощо.
Кримінальний процесуальний кодекс України
(п. п. 19, 25, 26 ст.3) передбачає, що захисник (адвокат) – є стороною кримінального провадження з
боку захисту. Адвокат також, є учасником кримінального і судового провадження, який відповідно
до Конституції України і законодавства на професійній основі уповноважений здійснювати захист у
кримінальному процесі.
При цьому, в нормах-дефініціях ст. 3 КПК не визначено зміст категорії «захисник» (адвокат) у кримінальному процесі.
Разом з тим, ст. 45 КПК передбачає, що захисник у кримінальному процесі – це адвокат, який
здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого,
засудженого, виправданого, особи, стосовно якої
передбачається застосування примусових заходів
медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи,
стосовно якої передбачається розгляд питання про
видачу іноземній державі (екстрадицію).
Захисником не може бути адвокат, відомості
про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів
України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення
або припинення права на зайняття адвокатською
діяльністю.
Отже, КПК України 2012 року не передбачає
участь як захисника у кримінальному процесі інших, крім адвокатів, фахівців у галузі права, близьких родичів тощо.
Однак, залишається відкритим питання щодо
виконання рішення Конституційного Суду України
(КСУ) від 16 листопада 2000 року № 13 – рп/2000
у справі про право вільного вибору захисника, де
зазначено про можливість допуску до участі у кримінальному провадженні інших, крім адвокатів,
фахівців у галузі права [6].
В свою чергу, у рішенні Конституційного Суду
України (КСУ) від 30.09.2009 року № 23-рп/2009 у
справі про право на правову допомогу щодо офіційного тлумачення положення частини другої
статті 59 Конституції України, передбачено про
можливість допуску до участі у кримінальному
провадженні інших, крім адвокатів, якщо законами
України щодо цього не встановлено обмежень [7].
Визнання у КПК України тільки за адвокатами
право здійснювати захист у кримінальних справах,
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можна пояснити як бажання законодавця підвищити рівень правової допомоги, захисту, що можуть
забезпечити захисники із числа найбільш кваліфікованих юристів – адвокатів. Тому, що саме, адвокати можуть виконати передбачені законом обов’язки
захисника, є компетентними у використанні способів захисту та несуть юридичну відповідальність за
не виконання чи неналежне виконання обов’язків
захисника [8, с. 94-97].
Для забезпечення належних умов з реалізації завдань по захисту, КПК України передбачає для захисника (адвоката) додаткові гарантії – особливий
порядок під час кримінального провадження щодо
адвоката. Застосування особливого порядку кримінального провадження щодо адвоката означає,
що кримінальне провадження стосовно адвоката,
загалом здійснюється за загальними правилами,
встановленими КПК, із врахуванням низки особливостей, визначених у відповідних нормах глави 37
КПК і законодавчих актів.
Таким чином, при застосуванні особливого порядку кримінального провадження щодо адвоката
слід враховувати положення Конституції України,
КПК України, Закону України «Про адвокатуру і
адвокатську діяльність», Кримінального кодексу
України та інших правових, міжнародних актів.
Особливості кримінального провадження
щодо адвоката передбачає – здійснення письмового повідомлення про підозру адвокату Генеральним прокурором України, його заступником
чи прокурором області (п. 1 ч. 1 ст. 481 КПК), інформування відповідних органів адвокатського
самоврядування про обрання запобіжного заходу
(затримання), ухвалення вироку щодо адвоката
(п. 1 ч. 1 ст. 483 КПК).
Закріплення в КПК особливого порядку кримінального провадження щодо адвоката пов’язано з
намірами законодавця забезпечити цим, адвокатам
найбільш сприятливі умови для здійснення ними
власних повноважень та захистити їх від можливого незаконного впливу [9].
Отже, це особливості із загального порядку
кримінального провадження щодо адвоката можна
розглядати як «кримінальний імунітет» від переслідувань при сумлінному виконанні ним професійних обов'язків в суді, або іншому юридичному
або адміністративному органі.
Однак, незважаючи на закріплені в законодавстві (ЗУ «Про адвокатуру і адвокатську діяльність»,
КПК і КК) гарантій незалежності діяльності адвокатів, є непоодинокі випадки грубого порушення
цих гарантій з боку органів державної влади, їх посадових і службових осіб, правоохоронних органів,
що ведуть кримінальне провадження. Частіше, таfebruarie 2015

кими порушеннями є незаконні дії щодо проведення огляду, витребування чи вилучення документів,
пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності,
недотримання вимог закону про забезпечення присутності представника ради адвокатів регіону та
завчасного повідомлення останньої про проведення процесуальної дії відносно адвоката, невручення письмового повідомлення про підозру адвоката
компетентними суб’єктами, визначених законом,
не інформування відповідних органів адвокатського самоврядування про обрання запобіжного заходу (затримання) щодо адвоката.
Саме, про такі порушення професійних прав адвоката Дениса Гордєєва, що мали місце 25 червня
2014 року, було зазначено у офіційному зверненні
Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (ВДККА) України до Генеральної
прокуратури України [10].
Крім, порушення законодавства про гарантії
діяльності адвокатів, є непоодинокі випадки незаконного посягання, нападу на адвокатів, в той
час як життя, здоров’я, честь і гідність адвоката та
членів його сім’ї, їх майно перебуває під охороною
держави, а посягання на них тягнуть відповідальність, передбачену законом. Про напад на адвоката Олега Бєляєва під час виконання професійних
обов’язків 25.07.2014 року, Головою ВДККА офіційно було повідомлено Генерального прокурора
України [11].
Такі регулярні порушення законодавства про гарантії діяльності адвоката обумовлює необхідність
посилення відповідальності за перешкоджання
правомірній професійній діяльності адвокатів, погроза або насильство щодо захисника (адвоката),
посягання на життя захисника, в зв’язку з наданням правової допомоги та інші незаконні дії щодо
адвоката, що передбачені ст. ст. 397 – 400 Кримінального кодексу України [12].
При забезпеченні гарантій діяльності адвокатів в Україні слід врахувати і норми міжнародноправових актів в цій сфері, зокрема, Основні
Положення про роль адвокатів, прийняті VІІІ
Конгресом ООН по запобіганню злочинам від
01.08.1990р. [13].
Відповідно до цих Положень Уряди мають
забезпечити адвокатам можливість здійснювати
їх професійні обов’язки без залякування, перешкод, завдання турботи й недоречного втручання, можливість вільно пересуватися і консультувати клієнта у своїй країні та за кордоном, виключення можливості піддавати покаранню або
погрожувати його застосуванням та можливості
обвинувачення, адміністративних, економічних
та інших санкцій за дії, здійснювані відповідно
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до визнаних професійних обов’язків, стандартів
та етичних норм.
Там, де безпека адвокатів перебуває під загрозою у зв’язку з виконанням професійних обов’язків,
вони мають бути адекватно захищені властями.
Адвокати не повинні ідентифікуватися з клієнтами та їх справами у зв'язку з виконанням професійних обов'язків.
Суд або адміністративний орган не повинні відмовляти у праві адвоката, що має допуск до практики, представляти інтереси свого клієнта, якщо
він не був дискваліфікований відповідно до національного права і практики його застосування й
даних Положень.
Адвокат повинен мати кримінальний і цивільний
імунітет від переслідувань за заяви, що стосуються
справи, зроблені у письмовій або усній формі при
сумлінному виконанні свого обов'язку й здійсненні
професійних обов'язків в суді, трибуналі або іншому юридичному або адміністративному органі.
Обов'язком компетентних влад є забезпечення
адвокату можливості своєчасно знайомитися з інформацією, документами і матеріалами справи, а
у кримінальному процесі - не пізніше закінчення
розслідування - до судового розгляду.
Уряди повинні визнавати і додержувати конфіденційності комунікацій і консультацій між адвокатом і клієнтом в рамках відносин, пов'язаних з виконанням адвокатом своїх професійних обов'язків.
З огляду на викладене, слід конкретизувати
визначення конституційно-правових особливостей правового статусу адвоката при застосуванні
особливого порядку кримінального провадження
щодо адвоката.
Аналізуючи положення законодавства України
про правовий статус адвоката, гарантії їх діяльності, з особливого порядку кримінального провадження щодо адвоката, можна зробити висновок
про те, що саме набуття особою повноважень та
здійснення відповідних функцій адвоката встановлює для неї особливий правовий режим за рахунок
додаткових прав та обов'язків.
При цьому, ми вважаємо, що в КПК України не
достатньо враховані і відображені положення законодавства України і міжнародно-правових актів
щодо гарантії діяльності адвокатів, що актуальне
під час застосування до них особливого порядку
кримінального провадження.
Ми вважаємо, що слід враховувати положення ст. 23 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» від 05.07.2012р. № 5076-VI у
Кримінальному процесуальному кодексі України,
передбачивши в ньому проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих
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дій, що можуть проводитися виключно з дозволу
суду, здійснюється на підставі судового рішення,
ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста
Севастополя.
Орган або посадові особи, які затримали адвоката або застосували до нього запобіжний захід,
зобов’язані негайно повідомити про це відповідну
раду адвокатів регіону.
Під час проведення обшуку чи огляду житла,
іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу
до речей і документів адвоката має бути присутній
представник ради адвокатів регіону. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід
забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.
Закріплення перелічених гарантій діяльності
адвокатів у Кримінальному процесуальному кодексі України піде на користь для суб’єктів правозастосовчої діяльності, не вимагатиме від них знання
інших законів, де визначено додаткові гарантії під
час застосування особливого порядку кримінального провадження щодо адвокатів.
Слід зазначити, що діючий Кримінальний
процесуальний кодекс України не містить чіткі
визначення про поняття «підозру», «обвинувачення» і «початок кримінального переслідування», що має важливе значення для реалізації положень ст. 481 КПК України щодо повідомлення
про підозру адвоката.
Разом з тим, офіційне повідомлення особи компетентним органом про те, що вона підозрюється
у вчиненні кримінального злочину визначене як
кримінальне обвинувачення Європейським судом
з прав людини у справі «Еклє проти Федеративної Республіки Німеччини» (рішення ЄСПЛ від
1982р.).
Отже, повідомлення про підозру визначене як
кримінальне обвинувачення (початок до кримінального переслідування) і притягнення до кримінальної відповідальності.
Аналіз положень КПК України, Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» від
05.07.2012р. № 5076-VI і інших правових актів
показує, що притягнення до кримінальної відповідальності адвоката розпочинається з повідомлення
про підозру, що здійснюється Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та
міста Севастополя в межах його повноважень.
februarie 2015
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Хоча, письмове повідомлення про підозру адвокату має здійснювати Генеральний прокурор України або його заступник, прокурор Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя в межах його повноважень, однак, в КПК
не розкривається, хто складає письмовий текст повідомлення про підозру адвокату, підписує його та
вручає адвокату.
Такий порядок притягнення до кримінальної
відповідальності адвоката, що передбачено ст. ст.
481, 482 КПК України, має свої недоліки і може
негативно позначитися на ефективності реалізації
завдань кримінального процесуального законодавства і правозахисної діяльності адвоката.
Вважаємо, що для притягнення до кримінальної
відповідальності адвоката, крім положень законодавства (Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», КК), було б доцільно враховувати норми міжнародно-правових актів і передовий
зарубіжний досвід, що посилить гарантії адвокатів
при здійсненні правомірної захисної діяльності.
За таких обставин, положення про повідомлення про підозру адвокату (притягнення до кримінальної відповідальності), проведення щодо них
певних оперативно-розшукових, слідчих і судових
дій, як складові особливого порядку кримінального провадження щодо адвоката, потребує більш
науково-правового і практичного обґрунтування.
Висновки. Враховуючи викладене, пропонуємо доповнити ст. 481 КПК України, де передбачити обов’язок Генерального прокурора України або
його заступника, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя
в межах його повноважень у разі повідомлення про
підозру адвокату, складати письмовий текст повідомлення про підозру, підписувати та протягом
24 годин вручати його адвокату, при застосуванні
особливого порядку кримінального провадження
щодо адвоката.
Також, доцільно доповнити ст. 482 Кримінального процесуального кодексі України, передбачивши в ній проведення стосовно адвоката
оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій,
що можуть проводитися виключно з дозволу суду,
здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора
України, його заступників, прокурора Автономної
Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.
Під час проведення обшуку чи огляду житла,
іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу
до речей і документів адвоката має бути присутній
представник ради адвокатів регіону. Для забезпеченfebruarie 2015

ня його участі службова особа, яка буде проводити
відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно (72
годин) повідомляє про це раду адвокатів регіону за
місцем проведення такої процесуальної дії.
Пропонується доповнити ст. 483 Кримінального кодексу України такого змісту.
Орган або посадові особи, які затримали адвоката або застосували до нього запобіжний захід,
ухвалили вирок, зобов’язані негайно, не пізніше 24
годин повідомити про це відповідну раду адвокатів
регіону.
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SUMMARY

The paper sets up communication dynamism issues of social development, its semantic orientation to the future with
emphasis on the role of symbolization, of its nature, “technology” representation in the public consciousness. Outlines the
problem of dynamism of the law itself in the context of these processes, highlighting aspects of a possible pairing character
and rules presented his results in shaping the prospects of the future, the design of strategic legal and institutional solutions. In
fission note alignment project liberalism US, may only Western world, in the context of symbolic a number of historical
and philosophical experience Christian character, highlighting it special role of freedom as decisive factor for development
(with emphasis on the idea liberty in the Protestant understanding) and the reference to the symbolic transparency and
efficiency of law it instrumentalism in the framework of natural law understanding.
Key words: dynamic meaningfulness, “Critical crosslinking, “the idea of freedom, dynamism rights, legal and
institutional processes, symbol, symbolism, and idea development, liberalism, Protestantism, phenomenology symbol, the
judicial system, conceptualism natural law, and Anglo-American legal family, law in the history of the United States.

***

У роботі поставлена проблематика зв’язку динамізму суспільного розвитку, його смислової спрямованості в
майбутнє з виділенням ролі символізації, її природи, «технології» представленості в суспільній свідомості. Окреслюється проблема динамізму самого права в контексті цих процесів, з виділенням аспектів можливого сполучення
символу і права, представленості його результатів у вибудовуванні перспектив майбутнього, оформленні стратегічних інституційно-правових рішень. Приділяється увага вибудовування проекту лібералізму США, можливо, всього
Західного світу в контексті символічного ряду і світоглядно-історичного досвіду християнського характеру, з виділенням у ньому особливої ролі свободи як вирішального чинника розвитку (з акцентом на ідею свободи в протестантському розумінні) і зверненням до символічної відкритості права та ефективності його інструменталізму в
рамках природно-правового розуміння.
Ключові слова: динамізм змістовності, «критичні зшивки», ідея свободи, динамізм права, інституційно-правові
процеси, символ, символізм і ідея розвитку, лібералізм, протестантизм, феноменологія символу, правова система,
концептуалізм природного права, англо-американська правова сім’я, право в історії США.

П

остановка проблеми. Останнього часу
спектр наукових досліджень є зосередженим, в тому числі, на колі питань, пов’язаних
зі змістовними та інституціональними перспективами розвитку як усього людства так і окремих
його складових – національних держав, міждержавних союзів, об’єднань різного ґатунку на рівні
громадянського суспільства, або по лінії державагромадськість, тощо. Вона стосується аналізу тенденцій розвитку ситуації, виявлення механізмів
ствердження та поширення інституцій або, навіть, “ультраструктур” успішності, становлення її
сутнісних параметрів. В ситуації змістовних взаємовпливів сучасності, маргіналізації та віртуалізації соціального простору, простежуються лінії,
що відтворюють біполярність орієнтирів: курс на
ствердження якісної одноманітності системних
параметрів у рамках проекту глобалізації та, водночас, спрямованість на пошук змістовних, інституціональних резервів національного контексту
та історично усталених підвалин традиціоналізму - ці завдання набувають нових дослідницьких
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контурів з залученням досвіду міждисциплінарних підходів.
З усієї сукупності наукової літератури, що присвячена цій широкій тематиці, на наш погляд,
можна виділити знакову роботу Дерона Єйсмоглу та Джеймса Робінсона “Чому нації стають невдахами” (Why Nations Fail: The origins of Power,
Prosperity and Poverty/ Daraon Asemoglu, James
A. Robinson/ First Edition, 2012.), якій у західному світі вже провіщують статус культової. Чотири основні її поняття – екстрактивні (політичні і/
або економічні) інститути, інклюзивні інститути,
інституціональні траєкторії (поряд з інституціональним дрейфом), та креативне руйнування
– розбудовують і скріплюють концепцію авторів
і, зрештою, привертають нашу увагу до динамізму розвитку сучасності, його сутнісних рис, значущості інституціонально-правової площини, її
конструйованої варіативності щодо вирішення
поточних суспільних завдань і досягнення певних параметрів, що пов’язані з розумінням успіху
(західне розуміння). У своїх попередніх роботах
februarie 2015
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Дерон Єйсмоглу, професор Массачусеттського
технологічного інституту, вже підкреслював доведеність статистичного зв’язку між ступінню
захищеності прав власності і середнім рівнем
доходів, а також виходив з важливості ролі інституціональних параметрів. В останній же книзі саме вибір інклюзивних інститутів визнається
ключовим фактором майбутнього процвітання
країни, бо вони, за Єйсмоглу, укорінюють й поширюють свободи та ринковий обмін ресурсами,
ведуть до зростання ВВП і загальної заможності.
Власне, якщо брати до уваги політичну складову,
то за ствердження інклюзивних інститутів виникають демократія і громадянське суспільство.
Шлях установи й консервації інститутів, чиї дії
спрямовані на пригноблення жителів, і в тому, або
іншому ступені примушують їх до праці неринковими методами (екстрактивний напрямок), зрештою призводить до занепаду, невдач і державного аутсайдерства. Хоча робота й зосереджена,
перш за все, на підсумковому вирішенні завдань
макроекономічного характеру, за дослідницькою
націленістю вона вписується у більш широкий
контекст розробки проблем інституціонального потенціалу майбутнього, в яких суттєве місце
посідають завдання взаємодії й сполучення усвідомленого суспільного інтересу на різних рівнях
і виходу, зрештою, на питання розвитку усього
корпусу сучасних інститутів права, його модернізації й перспектив. Саме під цим аналітичним
кутом, на наш погляд, заслуговують на увагу методи й характер визначення авторами “критичних
зшивок” інституцій, що на тривалий час визначають структури й шлях перспективи. “Критичні
зшивки” – це ті, як правило, нетривалі моменти
у розвитку окремих суспільств, що з’являються
внаслідок викликаних нагальними суспільними
потребами потрясінь у яких конфліктність і криза
відкривають найбільш болючі соціальні проблеми, але й, водночас, варіативність шляхів їх подолання, і в яких надалі концентрується соціальна
діяльність перетворюючого характеру, що спрямована, перш за все, в інституціональну площину.
Складність моменту полягає у вирішенні сукупності питань щодо можливості поєднання решток
старої інституціональної системи з елементами
нової якості, або визнанням необхідності кардинальності оновлення стосовно як його якості, так
і усіх параметрів системності виразу. У підсумку,
“критичні зшивки” мають завершуватись ствердженням інституціонально-правових механізмів
певної якості, що на тривалий час закладають
імпульс змістовності розвитку, загальну спрямованість майбутнього. А усі подальші інституціfebruarie 2015

ональні траєкторії (інституціональний дрейф) та
переутворення соціальної структури суспільства
внаслідок відповідного креативного руйнування
попередньої системності, зрештою, виходять зі
змістовно вузлових інституціональних рішень, які
за своєю сутністю виступають в якості “точки біфуркації подій”, за якою задається цілий алгоритм
подальших змін системного характеру. На нашу
думку, слід підкреслити, що і в роботі Єйсемоглу
та Робінсона ми зустрічаємось зі змістовними підходами ліберального характеру й, певною мірою,
традиційним ліберальним дискурсом, можливо
лише з намаганням перевизначити термінологію
у рамках веління часу. Таким чином, проект лібералізму у сучасному світі, відкритість його інтенцій змістовного характеру та їх подальший розвиток, форми набуття інституціонального виразу й
ствердження у праві – ця площина залишається
відкритою для всебічного наукового аналізу.
Мета статті. Поставлення проблематики
зв’язку динамізму суспільного розвитку, його змістовної спрямованості у майбутнє, з виділенням
ролі символізації, її природи, загальної спрямованості та “технології” представлення в суспільній
свідомості, динамізму самого права в контексті
цих процесів, з виділенням аспектів можливого
сполучання символу та права та подальшого розгортання його наслідків у розбудові перспективи
майбутнього, оформленні стратегічно визначальних інституціонально-правових рішень. Окремої уваги, на наш погляд, заслуговує завдання
окреслення принципових підвалин та змістовного зв’язку розбудови проекту лібералізму Західного ґатунку в контексті символічного ряду та
світоглядно-історичного досвіду християнського
ґатунку, виділення в ньому особливої ролі свободи як вирішального чинника розвитку (з акцентом
на розвиток ідеї свободи у протестантському розумінні), і звернення до символічної відкритості
права та ефективності його інструменталізму у
межах природно-правового розуміння. Аналіз сукупності заявлених питань, на наш погляд, дозволить вийти на сприйняття сучасної критичності
подій в Україні під кутом визначення загальних
орієнтирів перспективи розвитку, обрання потрібних змістовних сценаріїв майбутнього та вивірення науковим досвідом і суспільними сподіваннями тих інституціонально-правових трансформацій, що зараз набувають в Україні саме характеру
“критичних зшивок”.
Під цим дослідницьким кутом проявляється і
актуальність нашої роботи: розгляд питань сутності й механізмів змістовного розвитку суспільств
сучасності у варіативності їх інституціоналізації,
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з’ясування особливостей соціальних трансформацій сьогодення на різних рівнях та вихід на
моделі сполучення досвіду у контурах процесів
глобалізації з урахуванням традиціоналізму права
національного характеру, вдосконалення методів
міжгалузевого аналізу соціальної дійсності задля
змістовності й ефективності розвитку суспільнодержавницького способу життя України, її правової системи.
Наукова новизна роботи визначається підходом, який спрямовано на залучення досвіду різних дисциплін і поєднанні у дослідницький блок
питань щодо формування змістовності розвитку
та її динамізму, виділення ролі та окреслення характеру розвитку і впливу символізму у загальних
культурних контекстах і розвитку права, ролі символу в інституціонально-правових процесах сучасності, постанова проблематики динамізму та
символізму права, розгляд питань щодо варіативності розвитку у зв’язку з бінарністю сьогодення:
лібералізм та глобалізація – традиціоналізм та національний контекст.
Виклад основного матеріалу. На фоні усіх сучасних дискусій щодо інституціоналізації майбутнього, одними з вирішальних факторів, що розбудують його якість у конкретних країнах визнаються правова система та ступінь її функціональної
спроможності. Відповідно, комплекс питань щодо
онтології права, розкриття його змісту і представлення в нормах, методів правотворчості і розвитку
права на міжнародному та національному рівнях,
залишається предметом особливої наукової уваги. Методологічне спрямування щодо різноманіття підходів праворозуміння, їх актуальності й
значущості у сьогоденні України, віднайшло своє
твердження у рішеннях Конституційного Суду
України. Так, рішення КСУ від 2.11.2004 р. фіксує
визначення права з урахуванням сучасного інтегративного підходу зі сполучанням різних точок
зору, що, зрештою, знову залишає відкритим для
науково-практичних досліджень ціле коло питань
відносно розвитку права в Україні: “Верховенство
права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозахисну діяльність, зокрема, у
закони які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості,
свободи, рівності тощо. Одним із проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише
законодавством як однією з його форм, а й включає й інші соціальні регулятори, зокрема, норми
моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані
суспільством і зумовлені історично досягнутим
культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи об’єднуються якістю, що відповідає ідеології
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справедливості, ідеї права, яка значною мірою
дістала відображення в Конституції України. Таке
розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, який іноді може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та
гідність особи. Справедливість – одна з основних
засад права, є вирішальною у визначенні його як
регулятора суспільних відносин, одним з загальнолюдських вимірів права”[11]. На цій основі Н.
М. Оніщенко стверджує, що “природно-правова
засада є складовою інтерпретації Конституційним
Судом України верховенства права”[5, с. 128], а в
оціночному плані вважає, що: “…держава починає
будувати свою діяльність у сфері правотворчості,
саме виходячи з принципів природного права, які
справляють могутній позитивний вплив на увесь
законодавчий масив”[5, с. 127].
Оновлення методологічного арсеналу дослідження права, в тому числі звернення і до осучасненого аналізу тривалий час табуьованих концепцій, серед яких і концепції природного права,
це, певною мірою, і шлях повновимірного входження у плюралістичну площину праворозуміння в сучасному світі і, водночас, залучення усього
науково-практичного дослідницького потенціалу
національного рівня. На цьому різноакцентовано
наголошують В. Я. Тацій, О. В. Петришин, П. М.
Рабинович, М. І. Козюбра, інші провідні спеціалісти України. Досліджуючи питання плюралізму методологій, І.В. Гетьман робить висновок,
що “поява нових методологій праворозуміння, їх
плюралізм означає впевнене зміщення акцентів
у взаєминах “держава - право”, інструментарне
переозброєння соціально- правової доктрини у
напрямку актуальної відповідності суспільній та
правовій реальності”[3, с. 102].
На
цьому
загальному
теоретичнометодологічному фоні звернення, в тому числі,
до концепцій природного права піднімає цілі дослідницькі пласти матеріалу, що потребує ретельного аналізу на якісно новому рівні. Виходячи з
багатоаспектності такої наукової роботи, ми зважаємо за доцільне підкреслити дві принципові, на
наш погляд, позиції, що набувають все більшого
значення на шляху плюралізму підходів, підключення потенціалу міждисциплінарного характеру. По-перше, в контексті загального динамізму
сучасності, її стрімкого інституціонального розвитку, все більшого значення набувають питання
динамізму права, бо, зрештою, за ними відповіді
щодо характеру змін, їх розвитку й змісту, спрямованості та інституціональних траєкторій, тощо.
Так, Керимов Д. А. підкреслює, що дослідники,
які звертають свої погляди на право, не повинні
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обмежуватись лише його нормативним аспектом,
бо у такому випадку вони опиняться у полоні уявлень про нього як утворення, що існує статично.
“Щоб запобігти цієї небезпеки, вкрай важливо виходити з динамізму права. Тоді у полі зору дослідницької думки опиняться процес правотворення
і правотворчості, характер самих правових ненормативних правових приписів, їх сприйняття,
уяснення й оцінка людьми, етапи правореалізації
і ефективність правової дії, результати та соціальні наслідки правового регулювання суспільних
відносин”[7, с. 341]. По-друге, весь комплекс згаданих питань може розкритися більш повновимірно, якщо, можливо, розглядати їх у взаємозв’язку
з комплексом питань щодо загальної теорії символізму з виходом у площину символізму права. У
такому контексті праворозуміння, з акцентом на
питання динамізму права, та значення символізму, запропонував лідер американського структурного функціоналізму Т. Парсонс, виходячи у своїх
теоретичних побудовах з поняття соціальної дії як
головної ланки, специфіка якої проявляється у її
символічному характері, нормативності і волюнтаризмі. В його концепції культура задає ціннісну орієнтацію, регулює соціальну дію людини в
залежності від зовнішніх символів, що існують
об’єктивно – цінностей або норм.
Загалом же, серед авторів, що займалися розробкою теорії символів, дослідженням символізму, існують різноакцентовані підходи, і серед них
один з найбільш авторитетних, теоретичне підґрунтя якого визначено представником Марбурської школи неокантіанців Е. Кассірером. Аналізу символу присвячено роботи А. Бергсона, П.
Сорокіна, А. Бєлого. Серед сучасних авторів особливу увагу проблематиці символізму приділено
К. А. Свасьяном, а фундаментальне дослідження
“Символічна реальність і право” В. В. Речицького
надає повноту методологічного арсеналу наближення до тематики символізму й права.
Російський автор Г. А. Гаджиєв спрямовуючи
наукову увагу у згадану площину, виділяє перш
за все, підхід Е. Кассірера, що базується на ототожненні культури й символічних форм і стверджує, що “вплив ідей Кассірера можна віднайти
у філософії права Г. Радбруха, М. М. Алексєєва,
у роботах сучасних авторів, наприклад П. Шлага.
Це ідея про образи в праві, про естетику права і
т.д.”[1, с. 243]. Зрештою, сам Г.А. Гаджиєв звертаючись до механізмів розбудов юридичного концепту дійсності, окремо виділяє концептуалізм
конституційного права, в основі якого знаходиться ідея: “в тексті конституцій використовуються
слова, словосполучення, що виконують роль певfebruarie 2015

них символів…”[1, с. 237] і як наслідок – “Зовсім
несподівано проблема тлумачення конституції
перетворюється в точку перетину різних концептуальних просторів – мистецтва, теології, моралі,
права”[1, с. 241]. Тобто, символізм пов’язується
з варіативністю змістовності як наслідку відкритості різних джерел актуалізації смислів, їх динамічного сполучення, і, можливо, технологічно
мінливого взаємозв’язку. Зрештою, саме такий
принциповий підхід щодо тлумачення верховенства права ми й засвідчили у рішеннях Конституційного Суду України. Якщо Г. А. Гаджиєв у
своїй роботі “Онтологія права” аналізує, перш за
все, особливий символізм конституційного права,
і стверджує, що воно, власне, й засновано на використанні символів (згадується, що ідея ця не нова,
а голова Верховного Суду США Дьюї виразив її
в одному з рішень: “За приписами конституції
приховуються постулати, що обмежують та скеровують” ), то, на наш погляд, символізм права у
широких контекстах – окрема площина, що може
бути об’єктом додаткової наукової уваги. ЇЇ самостійний вектор – символізм та системне смислоутворення у символізмі права.
У дослідженнях Свасьяна К. А., присвячених
аналізу природи символу, підкреслюється, що
він виступає у якості метаморфеми, онтологічний статус якої не вичерпується феноменологією
прояву та репрезентуючих її форм. “Символ і є
вид ідеї, що дана образом…символ є ейдос ідеї в
ейдолоні”[9, с. 111]. Він як метаморфема проявляється (завжди не до кінця, “мерцая”), залишаючи простір прихованості змісту, що формується
на мета рівні і частково розкривається через свої
морфеми – знаки, образи, тощо. “За сутністю,
символ як діалектика форми та змісту є логічний ракурс проблеми, феноменологічний ракурс
якої – символ та реальність”[9, с. 135]. Водночас
відзначаються породжувальні модальності перспективи символу та його участь у формуванні
смислового горизонту майбутнього. Сходження
до його метарівня може розбудовуватись у різний спосіб, але серед них виділяються найбільш
широкі: 1) шляхом раціоналізації форм, 2) через
ірраціональність та логічний апофатизм, 3) зі
зверненням до змішаних засобів. Щодо динамізму представлення суспільних змістів та набуття
їх інституціонально-правового виразу у зв’язку з
процесами символізації зазначимо ще один важливий аспект, “…проблема символу є проблема
не форми, як апріорно покладеного догмату, а
форми у русі”[9, с. 145]. Таким чином, маємо підкреслити дві суттєві риси: - символ формується
або перебуває (це питання не є предметом нашої

45

JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА • NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE

спеціальної уваги) у сполученні з трансцендентним і проявляється у певній традиції визначення
Смислу (і тоді маємо засвідчити грецьку традицію
раціоналізації методи його пошуку, а також ту, що
породжена у межах релігійної спрямованості на
некритичну у своєму ірраціоналізмі віру); - символ, як складне утворення, у різний спосіб є представленим у культурі через нашарування пластів
свідомих або безсвідомих технологій розуміння,
метод соціальної розшифровки й адаптування до
загальних вимог часу, окремо потреб політичної,
або іншої діяльності. На цьому фоні знову маємо
виділити, що символізм права окрема дослідницька площина. Як відзначає Г.А. Гаджиєв, “Оскільки символи в праві майже завжди є результатом
свідомої творчості (що лежить в основі всілякої
культури, в тому числі юридичної) у юриспруденції поняття “розшифровка смислу, замислу” було
замінено на приватний випадок розшифровки –
на поняття розтлумачення юридичних норм, хоча
в сутності, все це загальний рід феноменів”[1, с.
243]. Коли ж виділяється символічний тип передання інформації у сфері культури, як один із
трьох можливих, увага зосереджується, перш за
все, на конституційному праві, “…оскільки неоднозначна, неполісемантична форма (норма), що
знаходиться у культурному контексті і особливо
перебуває у правовому просторі, який завжди
означає появу фактору часу, перетворюється у
символ з практично безкінечною перспективою
інтерпретації”[1, с. 244].
На наш погляд, питання формування символізму права вписується у канву розвитку природного права, в концепціях якого процес сходження до онтологічної надприродної сутності права
чи то виключно раціоналізований, чи відкритий
для інтуїтивно-іраціонального пошуку, залишає
певний простір розкриття символу, прояву його
змісту. Відповідно, на феноменологічному рівні символи будуть проявлятись і стверджуватись
морфемами у зв’язку з ідеями нормованості й
нормативності, що відіграють значну роль у розбудові суспільних інститутів, загальних процесах
інституціоналізації способу життя.
Як підкреслював Дж. Дьюї: “Ще одним великим віднаходженням став розвиток політичних
форм, що сприяли використанню символів замість здійснення влади на основі сваволі. Данню могутності символів стали і ствердження у
дев’ятнадцятому столітті парламентських інститутів, прийняття писаних конституцій і введення
голосування як засобів політичного управління.
Але символи є значимими тільки у сполученні
з дійсністю, що стоїть за ними”[4, с. 33]. Широ-
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кі контексти розбудови системних суспільних
стосунків у зв’язку зі згаданим вище розумінням
символу і його різнобічного впливу на формування правових інституцій дозволить нам встановити однорідну дослідницьку площину, в якій, на
наш погляд, ми вийдемо на з’ясування підвалин
базових світоглядних зосереджень змісту, їх онтологічний статус та феноменологію інституціоналізації.
Згадане на початку нашої роботи дослідження Єйсмоглу та Робінсона, на наш погляд, привертає увагу до символізму, який формувався й
проявлявся у зв’язку з ідеями лібералізму і, зрештою, його вираз набуває актуальності у новій
термінології, засобах постанови питань і шляхах проектування інституціонального характеру
майбутнього. І. Шапіро, звертаючись до аналізу
ключових ліберальних прихильностей, виходить з
того, що “…лібералізм – це перш за все ідеологія
Просвітництва. Цей факт знаходить своє відображення в тому, що прихильники лібералізму розділяють дві обов’язкові основоположні установи.
Перша з них полягає у визнанні свободи особистості найбільш значимою моральною та політичною цінністю…. Друга установа - непохитна віра
лібералів у здатність науки поступово вирішувати соціальні проблеми”[10, с. 7-8]. Центральним
завданням ліберального проекту визнається “…
здійсненність суспільного порядку, співіснування
загалом, якщо в їх основу покладена індивідуальна свобода, що розуміється як право (тобто здатність і можливість) людини діяти на свій розсуд…
Це – методичне визнання свободи приватної особи як відправного пункту побудови соціальнополітичної теорії, утворює лінію, що відмежовує
родину лібералізму…”[6, с. 14].
На наш погляд, коли мова йдеться про західний лібералізм, його історію становлення та
розвитку, науково акцентоване зосередження
стосується лінії раціоналізму, який формувався у площині науки, спрямованої на вирішення
соціальних завдань, що, зрештою, призвело до
оформлення уявлення про свобідного індивіда,
як “раціонального оптимізатора корисності”.
Але в системних параметрах особистості західного типу, що воліє за власним розсудом, значну роль відіграли елементи, що розвивались у
контекстах релігійного характеру і, перш за все,
християнсько-протестантського спрямування в
якому також обґрунтовувалась ідея свободи волі
і розроблялись уявлення про механізми її соціальної представленості у суспільних інституціях. Що, з нашої точки зору, поєднує різнорідність
дослідницького інструментарію породженого чи
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то у науці, чи на підґрунті релігійного підходу
(особливо коли він є представленим раціоналізмом протестантського ґатунку) у розбудові магістрального шляху розвитку Заходу, це звернення
до символів, що тісно пов’язані з християнським
світобаченням, сходження до їх метарівня і соціальне проектування на матеріалі феноменології символу. Можливо, питання технології
наповнення символу соціальними значеннями,
зрештою, дозволить вийти на сукупність питань,
пов’язаних з особливостями розвитку природного права, з його увагою до усього комплексу
взаємозв’язків моралі і права, акцентованістю
проблеми справедливості та їх інституціональними рішеннями в англо-американській правовій
сім’ї, в якій ідеї ліберального ґатунку тривалий
час формують сутнісні риси і ціннісні орієнтації.
Більш того, можливо, на цьому дослідницькому
шляху відкриються аспекти взаємодії правових
норм та ступеня їх соціальної ефективності, що
є актуальним в рамках сучасного проекту правової інтеграції. А. П. Гетьман визначає його як
“загальносвітовий процес, який на внутрішньодержавному рівні знаходить своє відбиття в інтернаціоналізації вітчизняного права. Загальна
глобалізація істотно впливає на трансформацію
й модернізацію державно-правових інститутів,
норм і стосунків на всесвітньому, регіональному
й національному рівнях, стимулює і прискорює
процеси правової інтернаціоналізації”[2, с. 3].
Вивчаючи і використовуючи правовий досвід
США, виходячи з потреб правової інтернаціоналізації, на наш погляд, потрібно мати на увазі той
символізм, що розгортався у зв’язку з протестантизмом. Цей символізм проявляється на різних
рівнях і, вочевидь, пов’язується, в тому числі, з
безсвідомими напластуваннями, що увійшли у
джерела ціннісно-орієнтаційних підвалин державницького життя Америки. Оскільки, як підкреслює Ричард А. Познер “Дотримання норм – це
лише одна з багатьох чеснот, і їй не можна надавати значної ваги, не розглянувши спочатку зміст
норм, та інших суспільних та моральних цінностей, які мають тичення до ситуації”[8, с. 142].
Висновки. Від самого початку заселення Америки за основу побудови соціальної дійсності покладалась модель, яка у пуританській представленості та в змістовному зв’язку з кальвіністським
світобаченням відштовхувалась від актуалізації
сотеріологічної складової земного миропорядку.
Державний устрій і відповідна правова система
мали створити умови для забезпечення спасіння
саме у протестантському розумінні на основі базової ідеї про свободу людини у соціальному житfebruarie 2015

ті. Ключові символи, що через різні напластування морфем стверджувались у соціальній площині:
Америка – “Град на пагорбі” – місце на землі, на яке
самим Богом покладено завдання (місію) реалізації й захисту свободи людини, американці - “обраний народ”, “договір” - форма співіснування всіх
елементів суспільства, інші. Християнська ідея
універсалізації спасіння набувала парадоксального наповнення: “обраний народ” утворюється всіма національностями й етнічними групами через
визнання домінантності ідеї свободи, пов’язується
з вимогами морального характеру та локалізується у зв’язку з громадянсько-территоріальними параметрами. І на сьогодні у США особливе місце
посідає знакове свято – День подяки – свято, відзначати яке почали ще пуритани у Массачусетсі
на знак подяки за благословення свободи та процвітання на новій Землі. Навіть президент США у
цьому символічному вимірі обов’язково має відповідати, за висловом політолога Д. Ліса, символу
морального кумира нації, а у виступах й промовах
президентів знайдемо посилання на Бога й алюзії
біблійних текстів.
Надалі символізм, що стверджувався у зв’язку
зі світобаченням протестантизму, ставав одним з центральних елементів в усьому домініоні
північно-американської культури, але феноменологічне його представлення розбудовувалось і у
зв’язку з науковим раціоналізмом: на цій основі
у США почала формуватися за виразом Роберта
Белли “громадянська релігія”, елементи якої “працюють” і до сьогодні. Власне сполучення “громадянська релігія” ввів у науковий обіг Ж-Ж. Руссо
– так називається останній розділ у його роботі
“Про суспільний договір”- але заговорили про неї
наприкінці 60-х рр.. 20 ст. . В основі цієї “громадянської”, або “політичної релігії” США визнання
головної цінності – свободи та моральність вихована релігійністю (у множині варіантів, але, як
підкреслює Мануель Саркісянц – у спрямування
англо-американського типу, що виходить з потреб
практичної корисності).
Ми починали роботу зі згадки книги Д. Єйсмоглу та Дж. Робінсона і, на нашу думку, в ній
також змістовну тональність усього пошуку інституціональних змін, траєкторій і зшивок задає
один з ключових символів західного світу, феноменологічна природа якого розкривається в понятті “успішності”. Історію його наповнення та
інституціональної реалізації у контексті розвитку
права, можливо, також слід шукати у світоглядному підґрунті християнського протестантизму.
Стосовно розвитку сучасної ситуації в Україні, можна констатувати, на нашу думку, наступні
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риси: визрівання конфліктності і подальша “революція гідності” викликані невідповідністю суспільних сподівань більшості, які пов’язані з традиціями християнського світобачення – перш за
все морального ґатунку – та уявленнями про свободу, гідність та механізми їх забезпечення, наявністю сучасності з сутнісними параметрами спрямованості в майбутнє. Природу процесів символізації в українському соціумі слід шукати, таким
чином, у контексті розвитку християнської символіки, а площина дослідження у ракурсі символізм
та право, динамізм права з виходом на розбудову
інституційно-правових параметрів акцентує нашу
увагу на різноманітті концептуальності підходів
щодо права і звертає нашу особливу увагу на подальшому розвитку розуміння природного права в
умовах як спокійних та послідовно еволюційних
змін, так і за часів пошуку потрібних за якістю
“критичних зшивок”, що надовго визначать шлях
перспективи.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ У МОЛОДІЖНІЙ
КРИМІНАЛЬНІЙ СУБКУЛЬТУРІ
Анна БАРБАРА,
здобувач кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ
SUMMARY

In this article we consider relevant to the modern society phenomenon of the criminal subculture of the youth. There
have been distinguished the social and psychological factors which affect the spread of criminal subculture among the
young people of modern society. The article provides a designation, as well as the psychological aspects inherent in criminal
youth subculture.
Keywords: crime, youth subculture, criminal subculture, psychological aspects.

* **

В даній статті розглядається актуальний для сучасного суспільства феномен кримінальної субкультури молоді.
Виділяються соціальні та психологічні фактории, що впливають на розповсюдження кримінальної субкультури в
молодіжному середовищі сучасного соціуму. У статті дається визначення, а також психологічні аспекти, притаманні молодіжній субкультурі.
Ключові слова: злочинність, молодіжна субкультура, кримінальна субкультура, психологічні аспекти.

П

остановка проблеми. На рівні повсякденних уявлень кримінальна субкультура має місце лише у виправних установах,
приймальниках-розподільниках, слідчих ізоляторах, у спеціальних навчально-виховних закладах
для правопорушників. Дійсно, саме тут кримінальна субкультура представлена найбільш концентровано. Але слід зазначити, що вона також
існує поза межами цих установ: у інтернатах, в
армійських підрозділах, у технікумах та вищих
навчальних закладах. Звідси – розмова про вікову,
в нашому випадку – молодіжну субкультуру. Для
того, щоб ефективно протидіяти поширенню молодіжної злочинності, необхідно з’ясувати психологічні механізми, за якими вона функціонує.
Вікова субкультура являє собою специфічний
набір ознак та цінностей, за яким представники
даного вікового прошарку усвідомлюють та стверджують себе як відмінність від інших вікових
спільнот [4]. Поняття кримінальної субкультури
коротко можна сформулювати наступним чином:
це образ життєдіяльності осіб, що об’єдналися в
кримінальні угрупування, та дотримуються певних законів і традицій [2]. За визначенням В.Д.
Пирожкова, кримінальна субкультура – це своєрідна цивілізація зі своєю системою цінностей, в
якій всі підпорядковані компоненти знаходяться в
суворій системі та взаємодоповнюють одне одного. Це сукупність духовних та матеріальних цінностей, які регламентують і упорядковують життя
та злочинну діяльність кримінальних співтовариств, що сприяє їх життєздатності, згуртованості, активності, спадкоємності поколінь. Основу
кримінальної субкультури складають чужі громадянському суспільству цінності, норми, традиції,
різні ритуали, стилі спілкування [8].
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Виклад основного матеріалу. Кримінальна
субкультура, через наявність у ній певної частки
романтизму, таємничості, незвичайності, емоційної насиченості є привабливою для молоді, та
порівняно легко нею засвоюється, при цьому детермінуючими факторами виступають характерні
для даної вікової групи особливості: реакції групування з однолітками та протесту проти суспільних
стандартів. В юнацькому віці спілкування з однолітками перетворюється на сенс існування, і група
стає провідним фактором розвитку особистості,
саме вона є носієм соціальних норм та цінностей
[4]. Належність до спільноти є внутрішньою потребою молодої людини, тому йде активний пошук групи – як зразка для порівняння і як джерела
соціальних норм. Молода людина, ґрунтуючись
на індивідуальних вікових особливостях, схильна
дистанціюватися від дорослих, та усвідомлено вибирати референтну групу. Надалі вже сама група в
силу своїх закономірностей націлена карати членів, чия поведінка відхиляється від загальної лінії.
Норми, цінності, умовності та прийняття зразків
поведінки, що існують у групі, є обов’язковими для
всіх її учасників. Для дотримання цих норм усіма
членами групи виробляється система санкцій, які
можуть носити заохочувальний або заборонний
характер. У першому випадку група заохочує своїх членів, що виконують її вимоги – наприклад,
підвищенням статусу, зростанням загальної поваги. У другому – група карає тих членів, поведінка
яких не відповідає нормам. Формами покарання є
бойкот, зниження інтенсивності спілкування з порушниками, зниження його статусу, виключення
зі структури комунікативних зв’язків, насильство.
Застосовані санкції (навіть якщо мова не йде про
насильство) є відчутними для підлітків, саме через
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вікові особливості та потребу в спілкуванні, визнанні, прийнятті. У цьому ставленні кримінальна субкультура є автократичною, тоталітарною
за своїм характером. Вона не визнає свободи вираження особистості, її прав, вважаючи, що права
є тільки у тих, хто знаходиться вгорі ієрархічної
драбини. Таким чином, відбувається становлення
групового відхилення. Відчуваючи страх бути відкинутим групою («бути не зрозумілим», «залишитися одному», «опинитися білою вороною»), юнак
проявляє характерний для даного віку високий рівень конформізму, тобто готовність до прийняття
групових норм, зміни поведінки або переконань
згідно з думкою групи як наслідок реального чи
уявного впливу з її боку [7].
І.А. Баєва виділяє ще одну закономірну для
кримінальної субкультури рису – остракізм, та
описує його методи: «Методи остракізму одвічні:
спочатку дискредитувати особистість, деперсоналізувати, а потім вимагати прибрати її з колективу.
Остракізм має «нормативну» основу і чітку процедуру виконання. Небезпека остракізму полягає
в тому, що він набуває все більшого поширення в
середовищі молоді, проникаючи на поведінковому
рівні в структуру спілкування. Юнаки добре поінформовані про способи деперсоналізації, застосовувані у кримінальному середовищі, про процедури та механізми остракізму» [4, с.88]. При цьому
захисні механізми по відношенню до впливу і маніпуляцій у молоді не достатньо сформовані, що
зв’язується з нестійкістю Я-концепції та нерозвиненістю таких навичок, як уміння відмовляти,
адекватно сприймати критику, приймати самостійні рішення. Слід зазначити, що в юнацькому
віці закладається самосвідомість, самооцінка, що
грають вирішальну роль в процесі особистісного
самовизначення та саморегулювання. Формування
самооцінки, самосвідомості відбувається, насамперед, у спілкуванні в процесі активної взаємодії
зі собі подібними. За словами Л.С. Виготського,
становлення особистості представлено таким процесом: «Особистість стає для себе тим, що вона є в
собі, через те, що вона пред'являє для інших» [10,
с.330]. Потреби спілкування та самоствердження
повинні реалізовуватися в сприятливих умовах, на
основі соціально-значущої корисної діяльності.
Якщо ж цього не відбувається, якщо особистість
незадоволена своїм низьким статусом в системі
офіційних відносин, не отримує визнання, якщо в
структурі особистості домінують негативні якості: лінь, безвілля, конформність, агресивність, то
прилучення до кримінальної субкультури відбувається відносно швидко, і є своєрідним способом
компенсації невдач, які переслідують особу.
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Включаючись в субкультуру, молода людина
отримує величезні можливості для самоствердження, самореалізації свого «Я» та компенсації тих невдач, що спіткали її в суспільстві.
Е.Фромм зазначав, що потреба зв’язку з навколишнім світом, потреба уникнути самотності є
однією з фундаментальних людських потреб, та
реалізується через самоототожнення з якиминебудь ідеями, цінностями, соціальними стандартами, тобто шляхом формування соціальної
ідентичності. У міру посилення ідентифікації з
групою збільшується конформність та наростає
деіндивідуалізація: втрачається особистісна самосвідомість, відповідальність, страх зовнішньої
оцінки, відбувається зняття обмежень і стимуляція негативних установок, адже групові ситуації
забезпечують анонімність поведінки і не загострюють увагу на конкретному індивіді [7]. До
факторів, що впливають на характер спілкування
в цілому, можна віднести також кримінальний
жаргон, який є багатофункціональним за своїм
призначенням: він використовується як засіб самоствердження та ієрархічної діагностики, для
вирішення проблемних ситуацій, пов’язаних зі
злочинною діяльністю, служить базою існування
кримінальної субкультури, забезпечуючи відтворення законів, традицій кримінального світу. В
силу вікових особливостей молоді, її кримінальний жаргон володіє власною специфікою: вона
більш інтенсивно перетворює словниковий запас, легше засвоює та активніше використовує
його елементи в повсякденному житті.
Таким чином, кримінальна субкультура деформує особистість і на соціальному рівні, і
на психологічному. Соціальна шкода полягає
в тому, що кримінальна субкультура стимулює
протиправну поведінку і є механізмом «відтворення» злочинності в молодіжному середовищі,
а психологічні збитки проявляються у формуванні відхилень в сприйнятті себе, інших людей
та світу в цілому. На зміну свідомості молодих
людей впливає особлива «філософія» кримінального світу, котра виправдовує вчинення злочинів,
заперечує провину та відповідальність за скоєне,
замінює низинні спонукання благородними та
піднесеними мотивами: в насильницьких злочинах – почуттям «колективізму», товариською
взаємодопомогою, обвинуваченням жертви; в
корисливих злочинах – ідеєю перерозподілу наявної у людей власності, та її присвоєння з найрізноманітнішою «позитивною» мотивацією.
Перехід до ринкових відносин стимулював в злочинному середовищі ідею швидкого збагачення,
зневаги до економічних інтересів інших людей,
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що дало спалах корисливій злочинності зі своїми
жорсткими правилами гри.
У даному контексті можна виділити наступні
особливості кримінальної субкультури: наявність
в установі (населеному пункті, мікрорайоні) угрупувань, що ворогують між собою, та конфліктів
між ними; жорстка групова стратифікація з розподілом людей на «чужих» та «своїх», а «своїх» на
касти; наявність різноманітних привілеїв для «еліти», та різного роду табу; поширеність ритуалів
«прописки» новачків; факт появи «знедолених»
(«недоторканих»); таврування речей і предметів,
якими повинні користуватися тільки «недоторкані»; здирництво та побори з представників «низів»; поширеність спеціальних способів зниження
статусу. Ознаками, що характеризують способи
проведення вільного часу, є поширеність азартних ігор; поширеність тюремних способів проведення дозвілля, тюремної лірики та тюремних
виробів; групове вживання токсичних і наркотичних речовин, поширеність чіфіроваріння. Можна
також виділити ознаки, що характеризують способи спілкування, впізнання та зв'язку: поширеність
прізвиськ як засобу стигматизації; поширеність
татуювань як знакової системи спілкування, впізнання «своїх» та стигматизації; поширеність кримінального жаргону та інших засобів спілкування, прийнятих у кримінальному середовищі [8].
Ці критерії, по-перше, є зовнішніми показниками
особистісної деформації, а, по-друге, можуть допомогти в діагностиці та оцінці кримінальності
субкультури в молодіжному угрупуванні.
Висновки. Отже, норми, цінності та атрибутика кримінальної субкультури формуються з урахуванням вікових особливостей юнаків, надаючи
широкий діапазон для самоствердження, самореалізації свого «Я», компенсації соціальної невдачі, залучаючи ореолом романтики, таємничості та
незвичайності, відсутністю моральних обмежень
і заборон. Норми та цінності кримінальної групи
сприймаються юнаками справедливими, щирими,
благородними, оскільки не містять «подвійної моралі»: дав слово – тримай, граєш в карти – грай

februarie 2015

чесно, маєш борг – вчасно поверни, що добув злочинним шляхом – все віддай в «загальний казан»,
а якщо порушив якесь правило – санкції прослідують негайно. Молодіжна субкультура, в тому
числі, і кримінальна – реальне явище повсякденного життя. Знання механізмів виникнення та закономірностей його функціонування дозволить
зрозуміти внутрішні закони відтворення молодіжної злочинності, а також вибудувати превентивні
заходи з урахуванням специфічних особливостей
даного віку та психологічних аспектів кримінальної субкультури.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА
УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ У СУДОВЕ УПРАВЛІННЯ
Світлана БЄЛЯВСЬКА,
здобувач кафедри адміністративного та фінансового права
Національного університету біоресурсів і природокористування України
SUMMARY

The necessity of forming the legal basis of the introduction of information and management innovations in court
administration have been substantiated. The place of these principles in the general system of the legal foundations of
innovation in the Judicial Department for the improvement of the judicial functions was defined. The structure and elemental
composition of the legal framework and implementation of information management innovations in court administration, as
well as their comprehensive study were conducted.
Key words: legal framework, judicial management, the function of justice, innovation, information and managerial
innovations, regulations.

***

Обґрунтовано необхідність формування правових засад впровадження інформаційних та управлінських інновацій у судове управління. Визначено місце зазначених правових засаду загальній системі правових засад впровадження інновацій у судове управління для удосконалення здійснення функції правосуддя. Запропоновано структуру
та елементний склад правових засад впровадження інформаційних та управлінських інновацій у судове управління,
а також проведено їх комплексне дослідження.
Ключові слова: правові засади, судове управління, функція правосуддя, впровадження інновацій,інформаційні
та управлінські інновації, нормативно-правові акти.

П

остановка проблеми. Механізм реалізації
Основних засад розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки [1] передбачає активізацію участі органів державної влади
України (у тому числі органів судової влади України) у цьому процесі за різними напрямами. Одним
із пріоритетних напрямів розбудови інформаційного суспільства та держави постає формування
та реалізація інноваційної моделі розвитку органів
державної влади України, яка включає, серед іншого, впровадження інновацій у процес реалізації
функцій органів судової влади. Державна судова
адміністрація України у відповідному Наказі [2] у
2012 році визначила першочергові завдання та пріоритетні напрями діяльності новоствореної постійно діючої робочої групи з питань інновацій. Відповідно до зазначеного Наказу [2], реорганізація
управління в суді (однієї із функцій органів судової влади) має відбуватися шляхом впровадження
різноманітних інновацій у процес судового управління, а також на основі формування адекватного
правового підґрунтя для якісного правового регулювання суспільних відносин, що виникають під
час впровадження інновацій. У зв’язку з цим вважаємо, що проведення наукових досліджень у зазначеному напрямі виявляється важливим внеском
у реалізацію положень Наказу, а отже, тема статті
постає актуальною як з наукової, так і з практичної
точки зору.
Мета роботи полягає у розробці концепції
формування правових засад впровадження управ-
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лінських та інформаційних інновацій у судове
управління в умовах інформаційного суспільства в
Україні, а також у визначенні та аналізі відповідних нормативно-правових актів, які постають складовими цих засад.
Виклад основного матеріалу. Дослідження показали, що деякими аспектами удосконалення судового управління займалися вітчизняні фахівці: І. В.
Арістова, І. П. Голосніченко, О. Ю. Дудченко, Р. В.
Ігонін, О. Ю. Калугін, В. І. Курило, Л. М. Москвич,
С. Ю. Обрусна, Д. М. Притика, В. І. П’ятковський,
А. А. Стрижак, В. С. Стефанюк, С. І. Штогун, а також зарубіжні вчені-правознавці: В. Ю. Зайченко, І.
Л. Петрухін, В. О. Терьохін та ін. Водночас, на сьогодні відсутні спеціальні комплексні напрацювання
щодо дослідження правових засад впровадження
управлінських та інформаційних інновацій у судове управління в умовах розвитку інформаційного
суспільства в Україні. У зв’язку з цим сформулюємо власну позицію з цього приводу, ґрунтуючись
на наукових працях зазначених науковців та чинному законодавстві України.
Вважаємо за доцільне акцентувати увагу на деяких важливих результатах наших попередніх наукових досліджень, які, серед іншого, сприятимуть
досягненню мети цієї роботи. Передусім, вважаємо за необхідне зазначити, що у роботі поділяється підхід, відповідно до якого судове управління
має два аспекти реалізації: 1) управлінський, який
передбачає здійснення інформаційного та організаційного забезпечення; 2) правовий, який передfebruarie 2015
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бачає здійснення правового забезпечення. На нашу
думку, впровадження правових, управлінських та
інформаційних інновацій у судове управління, реалізація якого пов’язана із здійсненням функцій
правового, організаційного та інформаційного забезпечення, вимагає впровадження відповідних інновацій (правових, управлінських, інформаційних)
у процес реалізації кожної із зазначених функцій.
Вважаємо, що ефективне впровадження зазначених
інновацій у судове управління потребує належного
механізму. У зв’язку з цим у роботі запропоновано створення організаційно-правового механізму
впровадження інновацій (далі – ОПМВІ) у судове
управління. Обґрунтовано доцільність розгляду
його як системного утворення, складовими якого
постають статична (інституційна та правова складові) та динамічна (організаційна складова) частини впровадження інновацій. Вважаємо за можливе
в рамках даної статті основну увагу приділити правовій складовій зазначеного механізму.
У роботі відстоюється позиція, відповідно до
якої правова складова ОПМВІ у судове управління є системним утворенням, невід’ємними частинами якого є: 1) підсистема нормативно-правових
актів, які було прийнято у рамках судово-правової
реформи; 2) підсистема нормативно-правових актів, які визначають правові засади впровадження
інформаційних та управлінських інновацій в судове управління; 3) підсистема міжнародних правових стандартів, які можуть бути перспективними
для України та поставати правовими інноваціями.
Усвідомлюючи значення усіх трьох підсистем, водночас, у даній науковій роботі акцентуємо увагу на
дослідженні другої підсистеми правової складової
ОПМВІ у судове управління.
З метою дослідження правових засад впровадження інформаційних та управлінських інновацій, у роботі пропонується їх класифікувати за
критерієм «загальності»: 1) загальні правові засади впровадження інформаційних та управлінських
інновацій у діяльність органів державної влади, у
тому числі і судових; 2) спеціальні правові засади
впровадження інформаційних та управлінських інновацій у судове управління. Вважаємо за необхідне, перш за все, акцентувати увагу на визначенні
загальних правових засад даного впровадження.
На нашу думку, загальні правові засади являють
собою правову основу, на підставі якої будуються відносини щодо впровадження інформаційних, управлінських інновацій у діяльність органів
державної влади та складаються з нормативноправових актів, за допомогою яких регулюються
відносини щодо впровадження вказаних інновацій
у діяльність органів державної влади, у тому числі
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і судових. Водночас, правові норми, які входять до
зазначених нормативно-правових актів, регламентують загальні питання впровадження інформаційних, управлінських інновацій у діяльність органів
законодавчої, виконавчої та судової влади.
У роботі висувається гіпотеза щодо складу
нормативно-правових актів, які формують загальні
правові засади: 1) закони України: «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні
на 2007–2015 роки», «Про інноваційну діяльність»,
«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності
в Україні», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Концепцію Національної програми
інформатизації», «Про Національну програму інформатизації»; 2) Постанова Верховної Ради України: «Про Концепцію науково-технологічного та
інноваційного розвитку України» від 13 липня 1999
року № 916-XIV; 3) Постанова Кабінету Міністрів
України: «Про деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012–2016
роки» від 12 березня 2012 року за № 294. У ході
дослідження перевіримо висунуту гіпотезу.
Відзначимо, що враховуючи обмежений обсяг
наукової роботи, вважаємо за необхідне зупинитися на основних нормативно-правових актах, які
формують загальні правові засади впровадження
інформаційних та управлінських інновацій у судове управління. Передусім акцентуємо увагу на ролі
Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015
роки» [1] у впровадженні інновацій у діяльність
органів державної влади. Дослідження показали,
що, по-перше, серед основних стратегічних цілей
розвитку інформаційного суспільства в Україні
Закон визначає прискорення розробки та впровадження новітніх конкурентоспроможних ІКТ в усі
сфери суспільного життя, зокрема, в економіку
України і в діяльність органів державної влади та
місцевого самоврядування [1]. Цим самим Закон
закріплює загальні положення щодо впровадження
інформаційних інновацій в діяльність органів судової влади, що сприятиме розвитку інформаційного
суспільства та є одним з пріоритетних напрямів
державної політики.
По-друге, однією з основних стратегічних цілей
розвитку інформаційного суспільства в Україні є
використання ІКТ для вдосконалення державного
управління, відносин між державою і громадянами, становлення електронних форм взаємодії між
органами державної влади та органами місцевого
самоврядування і фізичними та юридичними особами. Відзначимо, що мова, серед іншого, може
йти і про впровадження інформаційних інновацій,
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зокрема, органами судової влади в судове управління з метою його удосконалення.
Наступним нормативно-правовим актом, який
закріплює загальні правові засади впровадження
інформаційних та управлінських інновацій у діяльність органів державної влади, постає Закон
України «Про інноваційну діяльність» [3]. Проведений аналіз даного Закону дозволяє усвідомити
наступне. По-перше, цей Закон визначає правові,
економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, яка,
зокрема, здійснюється за такими напрямами: 1)
проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення об’єктів інтелектуальної
власності, науково-технічної продукції; 2) розробка, освоєння, випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології.
Очевидно, що перший та другий напрями інноваційної діяльності можуть бути використані для
удосконалення діяльності органів державної влади, у тому числі судової. Наприклад, за першим
напрямком, як результат проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення
науково-технічної продукції, виступають завершені науково-дослідні, проектні, конструкторські,
технологічні роботи та послуги, які є інноваційними та можуть впроваджуватися органами судової
влади в свою діяльність. З другим напрямком інноваційної діяльності пов’язані інформатизація органів судової влади та впровадження у їх діяльність
інформаційних інновацій. Отже, зазначений Закон
визначає загальні правові засади впровадження інновацій, як результатів наукових досліджень, що
цілком можуть бути застосовані і в діяльності державних органів законодавчої, виконавчої та судової
влади.
По-друге, у ст. 1 цього Закону закріплено визначення поняття «інновації», «інноваційна діяльність», «інноваційний проект» [3],які є базовими,
вихідними для спеціальних понять, зокрема, «інформаційні інновації», «управлінські інновації»,
інноваційний проект «Електронний суд».
Враховуючи процес розбудови інформаційного
суспільства, а також підхід до формування правових засад впровадження інформаційних та управлінських інновацій, є всі підстави вважати, що загальні правові засади впровадження цих інновацій
у діяльність органів державної влади закріплюються у положеннях законів України «Про Концепцію
Національної програми інформатизації» [4] та
«Про Національну програму інформатизації» [5].
Переконаємося у цьому.
Вважаємо за доцільне передусім нагадати, що
Закон України «Про Концепцію Національної
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програми інформатизації» [4] визначає поняття
«інформатизація», яке, по-перше, тісно пов’язане
із поняттям «інформаційні інновації», що розуміються як інновації в ІКТ. По-друге, інформатизація передбачає сукупність процесів, спрямованих
на створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства щодо діяльності органів державної влади
на основі розвитку, використання інформаційнокомунікаційних технологій, та, вочевидь, нових
досягнень, нововведень, інновацій у сфері ІКТ
(що, до речі, й складає зміст поняття «інформаційні інновації»). На нашу думку, підвищенню
якості й доступності правосуддя безумовно мають сприяти як положення Закону України «Про
Концепцію Національної програми інформатизації», так і їх реалізація під час безпосереднього
проведення інформатизації органів судової влади на підґрунті всебічного впровадження новітніх інформаційних технологій.
У роботі відстоюється позиція щодо важливості
комплексного аналізу положень Концепції Національної програми інформатизації та норм Закону
України «Про Національну програму інформатизації» [5]. Останній Закон визначив загальні правові
засади формування, виконання та коригування даної Програми та головну мету Національної програми інформатизації – створення необхідних умов
(у тому числі й органами законодавчої, виконавчої
та судової влади) для забезпечення громадян та
суспільства своєчасною, достовірною та повною
інформацією за допомогою інформаційних технологій. Слід відзначити, що ст. 5 Закону [5] визначає основні завдання Національної програми інформатизації, серед яких застосування та розвиток
сучасних інформаційних технологій у відповідних
сферах суспільного життя України. Вважаємо, що
зазначена норма права передбачає впровадження
органами державної влади, у тому числі судової,
новітніх інформаційних технологій, що сприятиме, серед іншого, забезпеченню вільного доступу
населення до інформації про їх діяльність, що безпосередньо пов’язано із удосконаленням судового
управління.
Слід підкреслити, що відповідно до ст. 10 замовниками Національної програми інформатизації є Генеральний державний замовник (центральний орган виконавчої влади, визначений
Президентом України) та державні замовники
окремих завдань (проектів) інформатизації цієї
Програми, якими можуть бути державні органи.
Виходячи із цього, органи судової влади можуть
бути державними замовниками окремих проектів Національної програми інформатизації, а
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отже, таким чином впроваджувати і управлінські
інновації у судове управління.
У роботі також проаналізовано положення інших нормативно-правових актів, які були зазначені
вище, що дозволило дійти висновку про правильність їх включення до підсистеми загальних правових засад впровадження інформаційних та управлінських інновацій у судове управління.
Разом з тим, у даній науковій роботі пропонується наступне розуміння спеціальних правових засад
впровадження інформаційних та управлінських інновацій у судове управління. По-перше, спеціальні
правові засади відображають специфіку та особливості впровадження управлінських та інформаційних інновацій органами судової влади. По-друге,
спеціальні правові засади передбачають існування
нормативно-правових актів, за допомогою яких
регулюються відносини щодо впровадження вказаних інновацій у діяльність органів судової влади,
серед яких слід відзначити: 1) закони України; 2)
укази Президента України; 3) накази Державної
судової адміністрації України; 4) рішення органів
суддівського самоврядування. Проведені дослідження дозволили переконатися в існуванні великої кількості зазначених актів, особливо це стосується наказів ДСА України та рішень Ради суддів
України. У зв’язку з цим вважаємо за можливе не
наводити повний перелік цих актів.
Попередній аналіз показав, що спеціальні правові засади можуть бути визначені, перш за все, у
Законі України «Про судоустрій і статус суддів»
(далі – Закон) [6]. Нагадаємо, що цей Закон України,
по-перше, заклав фундамент для побудови принципово нової судової системи; по-друге, закріпив
положення щодо розвитку і вдосконалення правового статусу інститутів судової влади (у тому числі
й інституту судового управління). Варто зазначити,
що у Законі вперше було визначено відмежування
суддівського корпусу від апарату суду. Відзначимо,
позитивні моменти цього положення. По-перше,
відмежування суддівського корпусу від апарату
суду є принципово важливим, оскільки дозволяє
суддям займатися виключно здійсненням правосуддя, а працівникам апарату виконувати функцію
судового управління, забезпечуючи (за допомогою
організаційного, інформаційного й правового забезпечення) належні умови в судах для здійснення
справедливого судочинства. По-друге, апарат суду
має можливість зосереджувати увагу виключно на
виконанні функції судового управління та постійно
працювати над удосконаленням організаційного та
інформаційного забезпечення створення належних
умов в судах для здійснення правосуддя шляхом
впровадження управлінських та інформаційних
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інновацій відповідно в інформаційне та організаційне забезпечення як складових функції судового
управління.
Водночас, не менш важливими постають положення Закону, у яких відображені позитивні зміни
у сфері здійснення судового управління, а саме:
1) запровадження автоматизованого розподілу
справ між суддями в усіх судах; 2) запровадження
обов’язкової спеціальної підготовки суддів, у тому
числі перед призначенням на посаду; 3) запровадження конкурсної процедури добору майбутніх
суддів у Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Слід
зазначити, що перше завдання Закону [6] щодо запровадження автоматизованого розподілу справ
між суддями в усіх судах постає одним із заходів,
спрямованих на формування не лише інформаційного забезпечення, але й організаційного забезпечення та пов’язане з впровадженням як інформаційних, так і управлінських інновацій. Нагадаємо,
що розподіл судових справ – це організаційна дія,
яка визначає майбутній результат роботи суду [7, с.
73]. Отже, від того, яким чином були розподілені
справи між суддями, залежить швидкість та якість
їх розгляду.
Водночас, два наступних завдання, зазначених
у Законі, а саме запровадження обов’язкової спеціальної підготовки суддів та конкурсної процедури
добору майбутніх суддів у Вищій кваліфікаційній
комісії суддів відносяться до правового закріплення організаційного забезпечення для створення належних умов в судах та пов’язані з впровадженням
управлінських інновацій.
Виходячи із результатів проведеного аналізу,
слід підкреслити, що не менш важливим постає
Указ Президента України від 10 травня 2006 року
№ 361 [8], яким затверджено положення Концепції
вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів (далі – Концепція). Вважаємо за
доцільне зупинитися на положенні п. 3 розділу ІХ
Концепції, яке визначає один із пріоритетів діяльності ДСА України – здійснення комп’ютеризації в
судах, що забезпечить поступовий перехід від паперового до електронного діловодства. Концепція
зазначає необхідність завершення процесу обладнання судів технічними засобами фіксації процесу,
а також створення єдиної судової інформаційної
мережі, що стає можливим завдяки впровадженню в судове управління інформаційних інновацій.
У свою чергу, п. 4 розділу ІХ Концепції, з метою
забезпечення прозорості судової влади, потребує
створення Єдиного державного реєстру судових
рішень з відкритим доступом до нього через Інтернет, що сприятиме однаковому застосуванню права
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суддями, підвищенню прогнозованості результатів
вирішення справ, забезпеченню контролю громадськості за діяльністю судів. На наш погляд, у цьому
пункті йдеться про впровадження управлінських
інновацій у судове управління. Відповідно, можемо вважати, що проаналізований Указ Президента
України дійсно визначає спеціальні правові засади
впровадження інформаційних та управлінських інновацій у судове управління.
Дослідження, що проведені у роботі, показали, що спеціальне правове забезпечення впровадження інформаційних та управлінських інновацій передбачене наказами ДСА України, зокрема,
Наказом від 21 червня 2013 року № 91 «Про постійно діючу робочу групу з питань інновацій»
[9], згідно з яким, з метою удосконалення роботи
органів судової влади шляхом застосування інноваційних моделей організаційного забезпечення
роботи суду та новітніх інформаційних технологій, було визначено основні напрями діяльності
щодо впровадження управлінських та інформаційних інновацій в судове управління. Серед цих
напрямів відзначимо наступні: 1) проведення
дослідження сучасних концепцій організації роботи судів на базі вітчизняного та міжнародного досвіду; 2) реорганізація судової статистики;
3) уніфікація форми діловодства для операційних потреб «ЄСІС України»; 4) реорганізація
діловодства і документообігу; 5) реорганізація
управління в суді. На наш погляд, реорганізація
судової статистики, уніфікація форми діловодства для операційних потреб «ЄСІС України» та
реорганізація діловодства і документообігу можливі шляхом впровадження інформаційних інновацій. У свою чергу, реорганізація управління у
суді можлива за умови впровадження передусім
управлінських інновацій.
До вказаного слід додати, що відповідно до
ст.ст. 145-147 Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» [6], Рішення Ради суддів України від
29 лютого 2008 року № 38 щодо створення Єдиної
судової інформаційної системи [10], відповідним
Наказом ДСА України було запроваджено пілотний
проект щодо обміну електронними документами
між судом та учасниками судового процесу.
Вважаємо, що важливе місце серед нормативноправових актів, які визначають спеціальні правові
засади впровадження інформаційних та управлінських інновацій,займає Наказ ДСА України від 27
січня 2012 року № 14 «Про створення міжвідомчої
робочої групи з розробки пілотного проекту «Електронний суд» [11]. Метою цього інноваційного
проекту є формування електронних судових справ
та доступ учасників судового процесу до них через
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веб-інтерфейс. Реалізація цього проекту можлива
за рахунок впровадження інновацій в ІКТ, за допомогою яких будуть створені персональні поштові
скриньки учасників судового процесу через спеціально зареєстрований веб-портал, а також віртуальні кабінети користувачів. Безумовно, це сприятиме
підвищенню рівня судового управління в цілому.
Разом із тим, у напрямку удосконалення процесу
діловодства в судах, ДСА України також прийняла
низку відповідних наказів, які передбачають впровадження, зокрема, інформаційних інновацій в судове управління.
Відзначимо, що діяльність органів суддівського
самоврядування також спрямована на формування
спеціального правового забезпечення внутрішньої
діяльності судів, у тому числі і судового управління. Відповідно, ці органи, зокрема, рада суддів загальних судів, приймають підзаконні нормативноправові акти, які закріплюють спеціальні правові
засади впровадження інформаційних та управлінських інновацій у судове управління. Наприклад, у
Рішенні ради суддів загальних судів від 21 листопада 2013 року № 99 було вирішено взяти до відома
результати проведеного цією радою моніторингу
ефективності використання відеоконференцзв’язку,
стану забезпечення та проблемних питань, які виникають у апеляційних та місцевих загальних судах при проведенні судових засідань відповідно до
процесуальних законодавств України із використанням системи відеоконференцзв’язку [12]. Таким
чином, прийнятим Рішенням рада суддів загальних
судів підтримала впровадження інформаційних інновацій в судове управління та закріпила відповідні правові положення.
Відзначимо, що у напряму сприяння удосконаленню організаційного та інформаційного забезпечення судів, Рада суддів України також приймає
відповідні нормативні акти, які закріплюють спеціальні правові засади впровадження інформаційних
та управлінських інновацій в судове управління.
Яскравим прикладом цього є Рішення Ради суддів
України від 26 листопада 2010 року № 30 [13], в
якому було затверджено Положення про автоматизовану систему документообігу суду та Рішення
Ради суддів України від 17 липня 2009 року № 77
щодо забезпечення реалізації заходів по створенню
і поетапному впровадженню Єдиної судової інформаційної системи України в судах загальної юрисдикції та визначення пріоритетним забезпечення
впровадження електронної системи документообігу в судах загальної юрисдикції [14].
Висновки. Отже, можна стверджувати, що розглянуті вище нормативно-правові акти дійсно постають складовими підсистеми спеціальних правоfebruarie 2015
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вих засад впровадження інформаційних та управлінських інновацій у судове управління.
Таким чином, у роботі досліджено дві підсистеми правових засад (загальних та спеціальних)
впровадження інформаційних та управлінських
інновацій у судове управління. Це дозволило отримати наступні висновки:
1) в загальних правових засадах впровадження інформаційних та управлінських інновацій
у судове управління закріплюється, передусім,
наступне:базові поняття (наприклад, «інновації»,
які можуть бути використані як основа для понять «управлінські інновації», «інформаційні інновації»); напрями, що визначають впровадження
сучасних управлінських, інформаційних, комунікаційних технологій у діяльності органів державної влади, у тому числі й судової, та передбачають
можливість залучення нових ресурсів; результати
наукової та науково-технічної діяльності, які можуть бути використані судами під час удосконалення судового управління. Отже, загальні правові
засади впровадження інформаційних та управлінських інновацій у судове управління є базою, фундаментом для спеціальних правових засад впровадження цих інновацій;
2) спеціальні правові засади, спираючись на базові поняття та категорії, що визначені у загальних
правових засадах, розкривають, зокрема, механізм,
напрями та необхідність впровадження інформаційних та управлінських інновацій у судове управління, відображають специфіку та особливості
впровадження зазначених інновацій цілеспрямовано у судове управління;
3) загальні та спеціальні правові засади впровадження інформаційних та управлінських інновацій
у судове управління (перелік яких не є вичерпним)
дає нам підстави визнати, що обидва види є складовими частинами другої підсистеми правової складової ОПМВІ. Вказані види правових засад взаємодіють між собою, доповнюючи один одного.
Вважаємо, що подальші наукові дослідження
мають бути спрямовані на визначення правових
засад впровадження правових інновацій у судове
управління.

Список використаних джерел:
1. Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007–2015 роки: Закон України
від 9 січня 2007 року // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст.102.

februarie 2015

2. Про внесення змін до Наказу Державної судової
адміністрації України від 15 червня 2011 року № 100:
Наказ Державної судової адміністрації України від 19
квітня 2012 року № 42 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: court.gov.ua/.../Nakaz%2042.
3. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4
липня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. –
2002. – № 36. – Ст. 266.
4. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27–28. – Ст.
182.
5. Про Національну програму інформатизації: Закон
України від 4 лютого 1998 року // Відомості Верховної
Ради України. – 1998. – № 27–28. – Ст. 181.
6. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від
7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України.
– 2010. – № 41–42, № 43, № 44–45. – Ст. 529.
7. Інноваційні методи адміністрування в українських судах. Практичний досвід. – Київ, 2010. – 284 с.
8. Про Концепцію вдосконалення судівництва для
утвердження справедливого суду в Україні відповідно
до європейських стандартів: Указ Президента України від 10 травня 2006 року № 361 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/361/20010.
9. Про постійно діючу робочу групу з питань інновацій: Наказ Державної судової адміністрації України
від 21 червня 2013 року № 91 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/N912013/.
10. Про створення Єдиної судової інформаційної
системи: Рішення Ради суддів України від 29 лютого
2008 року № 38 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:court.gov.ua/969076/45742658258/.
11. Про створення міжвідомчої робочої групи з розробки пілотного проекту «Електронний суд» : Наказ
Державної судової адміністрації України від 27 січня
2012 року № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:court.gov.ua/userfiles/N14.jpg.
12. Про
стан
забезпечення
системою
відеоконференцзв'язку апеляційних та місцевих загальних судів: Рішення ради суддів загальних судів від 21
листопада 2013 року № 99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/userfiles/99%20z%20
dodatkom.pdf.
13. Про затвердження Положення про автоматизовану систему документообігу суду: Рішення Ради суддів
України від 26 листопада 2010 року № 30 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/969076/
RRSU302010/.
14. Про забезпечення реалізації заходів по створенню та поетапному впровадженню Єдиної судової
інформаційної системи України в судах загальної юрисдикції: Рішення Ради суддів України від 17 липня 2009
року № 77 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://pm.cr.court.gov.ua/sud0115/infdogram/vnutrkomun/
zvernenygolov.

57

JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА • NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ
ПАРАДИГМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)
Євген БІЛОУСОВ,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого
Summary

The article is devoted to the research of the problem of providing economic security in regions in the context of a changing paradigm of regional management. Issues were analyzed, which are related to ensuring of economic security of regions
in the country, also it was defined the basic threat of economic security in regions and ways to overcome them, the state and
prospects of establishing a system of economic security in regions taking into consideration global and regional challenges.
Moreover, it was exposed and analysed ideas of overcoming the threats to the economic security of regions, investigated
questions of efficiency of its own economic potential in the context of a changing paradigm of regional management.
Keywords: economic security, region, regional security, economic security of regions, paradigm.

***

Статтю присвячено дослідженню проблеми забезпечення економічної безпеки регіонів в контексті зміни
парадигми регіонального управління. Проаналізовано питання, що пов’язані з забезпеченням економічної безпеки
регіонів держави, визначені основні загрози економічної безпеки регіонів та засоби їх подолання, стан та перспективи
створення системи економічної безпеки регіонів з урахуванням наявних глобальних та регіональних викликав.
Розкрито та проаналізовано ідеї подолання загроз економічній безпеці регіонів, досліджено питання підвищення
ефективності використання власного економічного потенціалу в контексті зміни парадигми регіонального
управління.
Ключові слова: економічна безпека, регіон, регіональна безпека, економічна безпека регіонів, парадигма.

П

остановка проблеми. Економічна безпека регіонів є складовою загальнонаціональної економічної безпеки, але має власну складну структуру яка в певній мірі копіює
структуру національної економічної безпеки. В
той же час регіональний аспект економічної безпеки має і свою спеціалізацію, оскільки за своїм економічним потенціалом та господарським
призначенням усі регіон різні. Механізми забезпечення економічної безпеки регіонів є проективним віддзеркаленням системи забезпечення
загальнодержавної економічної безпеки, але кожен із них також має свої специфічні елементи.
Спеціалізація економіки регіону є ключовим базисом, вихідною умовою що впливає на процес
планування та розвитку регіональної програми
забезпечення економічної безпеки.
При цьому повинні дотримуватися не лише
загальнодержавні принципи забезпечення національної економічної безпеки а і враховуватися
етнічні, культурні, та інші особливості регіонального рівня. Економіка регіону, як і економіка держави не є монолітною вона складається
із секторів, від пропорції та взаємопроникнення
яких і залежить кінцевий рівень ефективності забезпечення регіональної економічної безпеки.
Виклад основного матеріалу. Особливості процесу перерозподілу ресурсів та продукції
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на рівні регіону, а також особливості функціонування первинного вторинного та третинного
секторів – все це обумовлює необхідність застосування індивідуально-регіонального підходу
в кожному конкретному випадку. Але існують і
загальнодержавні тенденції, що обумовлюються
наявністю певних спільних для всіх регіонів загроз їх економічній безпеці.
Зокрема в Стратегії національної безпеки
України «Україна у світі, що змінюється», затвердженій Указом Президента України від
08.06.2012 № 389/2012 зазначається, що типовими у внутрішньому безпековому середовищі всіх
регіонів є такі загрози економічній безпеці [1]:
− залежність внутрішнього ринку від зовнішньоекономічної кон'юнктури, недостатня
ефективність роботи щодо його захисту від несумлінної конкуренції з боку українських монополістів та імпортерів, а також щодо боротьби з
контрабандою;
− недостатня ефективність використання матеріальних ресурсів, переважання у структурі
промисловості галузей з невеликою часткою доданої вартості, низький технологічний рівень вітчизняної економіки;
− наявні валютні ризики, неефективне використання коштів Державного і місцевих бюджетів;
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− недосконалість законодавства для прискорення розвитку національної економіки на інноваційних засадах, відносно високий рівень тінізації економіки, відсутність достатніх стимулів
для легалізації доходів населення та зменшення
тіньової зайнятості;
− надмірний вплив іноземного капіталу на
розвиток окремих стратегічно важливих галузей
національної економіки, небезпечне для економічної незалежності України зростання частки
іноземного капіталу в таких галузях.
Перелічені вище фактори досить всебічно та
об’єктивно відображають притаманні всім регіонам економічні проблеми, але наведений список
доцільно, на нашу думку доповнити зокрема за
рахунок основних загроз економічній стабільності регіонів в процесі реалізації регіональної
політики на всіх рівнях, визначених та обґрунтованих фахівцями й аналітиками Програми
Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» та викладених
в аналітичному звіті «Регіональний розвиток та
державна регіональна політика в Україні: стан і
перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів політики» [2]:
− нестабільне інституційне середовище,
включаючи конституційну модель побудови держави, що робить неможливим вироблення цілісного та послідовного підходу до формулювання
викликів економічного розвитку регіонів та визначення шляхів для їх подолання;
− високий ступінь централізації та сильна
владна вертикаль із слабкими горизонтальним
зв’язками, в тому числі між регіонами, що призводить до появи викривленого бачення позиції
того чи іншого регіону в економіці держави, соціальній сфері, суспільстві та політиці, а також
стало певним імпульсом для появи та поширенні
сепаратистських настроїв.
− відсутність довгострокового бачення розвитку країни та превалювання короткозорості у
прийнятті рішень у сфері економічної безпеки
регіонів;
− законодавчі та регуляторні неузгодження та
«білі плями», які гальмують використання можливостей для розвитку та зростання та відсутність горизонтальної координації між органами
влади і майже повна відсутність зворотних каналів інформації;
− низька спроможність регіонів стати рівноправним партнером центрального уряду в процесі реалізації регіональної політики. Роль регіональних органів влади насправді є найбільш
комплексною – з одного боку вони мають викоfebruarie 2015

нувати в своєму регіоні заходи визначені та профінансовані центральним урядом, а з іншого мають визначати власні пріоритети і реалізовувати
власну політику, але на сьогодні ні перше ні друге не реалізується із необхідним рівнем результативності, що негативно впливає на загальнодержавні економічні процеси та рівень забезпечення
національної безпеки в цілому;
− відсутність адекватного фінансування проектів розвитку в регіонах.
Зазначені вище чинники в повній мірі відображають інституційну, організаційно-правову, і
власне, економічну складові державної регіональної політики в сфері забезпечення економічної
безпеки регіонів. Ці загрози не є об’єктивними, а
відтак вони цілком здоланні, хіба що таке здолання може здійснюватися тривалий час, особливо в
умовах економічної війни та ведення військових
дій на частині території України. Більш того, ґенезою всіх означених вище загроз є відсутність
національної ідеї, загальнодержавного стратегічного стрижня, навколо якого б відбувався розвиток нації, країни. Ідеї за рахунок якої досягалося
б об’єднання різноманітних територій та регіонів держави і яка могла б стати ключем для нової
державної регіональної політики, в тому числі і
в сфері забезпечення економічної безпеки регіонів.
Окрім відсутності загальнонаціональної ідеї
розвитку загрози економічній безпеці регіонів
стали наслідками таких основних трендів розвитку економіки та соціальної сфери регіонів як:
− невідповідність між економічним потенціалом регіону та якістю життя в ньому;
− концентрація економічної активності в невеликій кількості центрів, позбавлених реальної
можливості впливати на загальнодержавну політику;
− поляризація
можливостей
соціальноекономічного розвитку для мешканців міст та
сільських територій;
− низькі темпи економічного зростання в
регіонах, після наслідків глобальної фінансовоекономічної кризи 2008-2010 рр.;
− стабільно низький рівень розвитку інноваційних ініціатив та інвестиційної активності в
регіонах;
− тенденція до моноспеціалізації регіонів та
поява монополітичних ринків за яскраво вираженим регіональним характером;
− посилення маргіналізації економічно розвинених регіонів внаслідок скорочення працюючих, в тому числі і за рахунок впровадження
новітніх виробничих технологій.
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Слід зазначити, що проведений аналіз демонструє досить несподівані результати в контексті
напрямів подолання загроз економічній безпеці
регіонів. Оскільки він характерний для окремих
регіонів, то і інтерпретація результатів відбувається виключно з точки зору регіонального рівня
управління. Тому напрями та засоби подолання
загроз суттєво відрізняються від тих завдань, інструментів та засобів забезпечення економічної
безпеки, які задекларовані в новій редакції Стратегії національної безпеки України, серед яких
зокрема передбачається [1]:
− дієвий захист права власності, оптимізація
податкового навантаження на бізнес, удосконалення регуляторного і корпоративного законодавства, обмеження монополізму і сприяння конкуренції, підвищення ефективності регулювання
фінансових і товарних ринків; створення на цій
основі сприятливих умов для підприємництва та
інвестування, скорочення матеріальних витрат в
економіці та обмеження тіньової господарської
діяльності;
− підвищення ефективності використання
державних коштів, забезпечення дієвого державного контролю за діяльністю суб'єктів природних монополій, прозорості використання ними
фінансових ресурсів, ефективності цінової і тарифної політики;
− забезпечення сталості фінансової системи,
гнучкості валютного курсу гривні, розширення
кредитної підтримки економіки, зміцнення довіри до фінансових установ;
− мінімізація негативного впливу на економіку зовнішньої кон'юнктури та наслідків світової
фінансово-економічної кризи;
− посилення дієвості захисту внутрішнього ринку від несумлінної конкуренції з боку
підприємств-монополістів та постачальників імпортної продукції;
− підвищення ефективності державного
контролю за діяльністю підприємств, що мають
стратегічне значення для економіки та безпеки
держави;
− оптимізація структури та обсягу зовнішнього боргу, недопущення неконтрольованого
відпливу капіталу за межі держави;
− стимулювання підвищення технологічного рівня української економіки, розвитку національної інноваційної системи та інноваційної
активності підприємств.
Повертаючись до результатів проведеного
вище аналізу, слід зазначити, що навіть не дивлячись на соціально-економічну неоднорідність та
високий рівень відмінності в економічному роз-
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витку регіонів можна виокремити більш-менш
загальні засоби подолання загроз їх економічній
безпеці та заходи підвищення ефективності використання власного економічного потенціалу,
серед яких найбільшої уваги заслуговують такі:
1. Подолання технологічного відставання
промислового сектору регіонів та підвищення
рівня їх конкурентоспроможності за рахунок
розробки та реалізації нових інноваційних промислових проектів, а також технологічного оновлення виробничих потужностей. Даний напрям
має об’єктиву актуальність, оскільки розвиток
економіки та конкурентна боротьба відбуваються постійно, і вітчизняний промисловий сектор
останнім часом почав цю боротьбу програвати.
Необхідно шукати нові шляхи для реалізації інтелектуального потенціалу регіонів, який формується на базі вищих навчальних закладів та
підприємствах-лідерах. Інтелектуальний капітал
притаманний майже всім без виключення підприємствам, оскільки його носієм є персонал.
Для органів влади, як місцевого, так і загальнодержавного рівня залишається лише найти спосіб перетворення інтелектуального капіталу в
продуктивний потужний економічний ресурс.
Органи влади повинні стимулювати появу таких
собі «силиконових долин». Їх основним продуктом мають бути новітні технології, як нематеріальні активи, розробка яких не потребує суттєвого ресурсного забезпечення окрім фінансування.
Більш того на рівні регіону такі центри мають
створюватися на базі ВНЗ, кожен з яких має ту
спеціалізацію, яка притаманна регіону.
2. Орієнтація промислового сектору на внутрішні потреби регіону. Стимулюючи внутрішній
попит органи влади одразу вирішують декілька
завдань соціально-економічного розвитку територій: інтенсифікацію виробництва, подолання
проблем зайнятості, збільшення надходжень в
місцеві бюджети. Разом з тим стимулювання внутрішнього попиту потребує значних фінансових
ресурсів від органів місцевого самоврядування
та органів державної влади, яких на сьогодні в
силу відомих причин не достатньо. Залучати кошти регіони можуть шляхом участі в програмах
регіонального розвитку, які пропонуються міжнародними європейськими та американськими
фондами розвитку демократії, розвитку територій тощо. Слід також зазначити, що стимулювання внутрішнього попиту не має бути самоціллю
розвитку регіону. Цей напрям доцільно розглядати в якості певного стабілізуючого або додаткового фактору розвитку промислового комплексу
регіону. Не дивлячись на це участь у міжнародних
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проектах, грантових програмах тощо, одночасно
відкриває широкі можливості для промислових
підприємств та створює для них певний стратегічний запас для майбутнього виходу на нові
ринки збуту. Але найбільша проблема сучасної
влади в цьому контексті – невміння залучати кошти в такий спосіб та небажання участі у таких
програмах. Справа в тому, що фінансуючи такі
програми розвитку закордонні, частіше за все
неурядові фонди, досить жорстко контролюють
фінансові потоки, тому представники місцевої та
державної влади не зможуть розповсюдити на ці
проекти корупційні схеми. Відтак зацікавленість
влади є вкрай низькою через відсутність прямого
стимулювання окремих очильників. З прийняттям Закону України «Про очищення влади» та з
огляду на небувалий досі в Україні підйом громадської свідомості очікується дієва боротьба з
корупцією, в тому числі і на місцях.
3. Стабілізація економічної ситуації в регіоні та утримання позицій за рахунок розробки та
прийняття цільових державних і регіональних
програм розвитку, фінансування яких відбуватиметься з державного і місцевого бюджетів.
Спрямовуватимуться ці програми виключно на
стабілізацію економічного середовища в регіоні без проголошення стрімкого зростання. Подібний напрям в умовах постійної дестабілізації внутрішньої економічної системи країни,
втягування України у військове протистояння,
нестабільність та корумпованість влади в окремих регіонах, валютно-фінансові спекуляції в
тому числі на тіньових валютних ринках в самих регіонах – все це є тими реаліями, в яких
на сьогодні живуть регіони. Тому влада, перш за
все регіональна, оскільки частіше за все вона є
представником та головним лобістом інтересів
найбільш впливових в регіоні бізнес-структур,
повинна вживати всі можливі засоби для стабілізації тих економічних процесів, які відбуваються
в регіоні, перш за все за рахунок інструментарію
прямого державно-управлінського впливу. У виключних випадках може відбуватися додаткове
фінансування у стабілізацію окремих соціальноекономічних процесів, але з точки зору антикризового менеджменту та в умовах обмеженості
ресурсів на перше місце повинні виходити саме
адміністративні засоби.
4. Широке впровадження енергозберігаючих
технологій у ЖКГ та стимулювання енергозбереження в промисловому секторі з метою подолання енергозалежності України від Російської
Федерації. Європейський вибір, який свідомо
зробило українське політичне керівництво та
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цілком очікувано сприйняло українське суспільство наражає нашу країну на небезпеку постійної конфронтації з Російською Федерацією. Історично тісні економічні зв’язки, високий рівень
взаємної інтеграції економік двох країн – все це
в умовах відкриття для України ринків ЄС несе в
собі великі ризики для подальшого економічного
розвитку Росії. За таких умов її захисна реакція,
яка виправдовується національними інтересами,
суттєво загрожує економічній безпеці України
та її окремим регіонам. Тривала відсутність постачання енергоресурсів негативно відобразилася на вітчизняному виробничому комплексу, в
тому числі і у вигляді збільшення собівартості
промислової продукції. Використовуючи енергозалежність України Російська Федерація йде на
відкрити політичний шантаж та погрози, тому її
треба позбавити такого потужного важелю впливу. Енергетична безпека України, яка досить часто відноситься до складу економічної безпеки,
на сьогоднішній день є настільки актуальною
проблемою для політичного керівництва країни,
що її вирішення потребує розробки окремого дієвого інструментарію державного управління
економічними, технологічними, фінансовими
процесами та зовнішньоекономічною й зовнішньополітичною діяльністю. На регіональному
рівні подолання енергозалежності є стратегічним пріоритетом місцевої влади ще й через те,
що напряму впливає на рівень добробуту населення та стан ЖКГ. Тому необхідні якісні програми з оптимізації витрат енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в тому числі і
за рахунок населення. Цього можна досягти завдяки активній політиці органів місцевої влади,
наприклад, шляхом стимулювання створення
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, які будуть самостійно запроваджувати
енергозберігаючі технології. Ще одним дієвим
заходом в подоланні проблеми енергозалежності є розвиток альтернативних джерел отримання
енергії.
5. Розробка
регіональних
соціальноекономічних програм з метою підвищення рівня
добробуту населення. Платоспроможність населення є прямим стимулом для розвитку внутрішнього ринку, особлива якщо вона підвищується
за рахунок стимулювання економічних ініціатив
населення. Мова йде про подолання безробіття,
створення нових робочих місць, стимулювання
самозайнятості населення. Зростання рівня доходів та зайнятості населення зменшує тиск на місцеві й державний бюджети, з яких фінансуються
малозабезпечені верстви населення. Для еконо-
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мічної системи загалом пільги за своїм змістом
це нонсенс, оскільки капітал повинен постійно
працювати та створювати додану вартість, а за
умови наявності того механізму відшкодування
пільг, який існує в Україні оплата наданих послуг
та реалізованих для пільгової категорії населення товарів відбувається постфактум. Це призводить до того, що реальні витрати підприємств,
які надають пільги збільшуються на величину
інфляційних очікувань, оскільки має місце відтермінування компенсаційних виплат з Державного бюджету України. Така ситуація спричиняє
неприбутковість комунального господарства, але
якщо за результатами впровадження регіональних соціально-економічних програм зменшуватиметься кількість малозабезпечених осіб та
зростатиме загальний добробут населення, тоді
комунальне господарство перетворюватиметься
на прибуткове внаслідок стабільних надходжень
від населення.
Висновки. Таким чином, можна констатувати
що на сьогоднішній день головним пріоритетним
завданням в аспекті забезпечення економічної
безпеки регіонів є зміна парадигми регіонального
управління. Існуюча в Україні практика держав-
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ного управління регіональним розвитком не відповідає тим вимогам, які висувають соціальноекономічні реалії сучасного світу. Інтеграційні
процеси, в яких Україна приймає активну участь
відкривають для регіонів великі можливості, в
повній мірі скористатися якими можливо лише
за рахунок динамічного мислення та оперативного реагування.
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SUMMARY

This article investigates the procedural bases of optimization of the civil proceeding in Ukraine through implementation
of recommendations of the Committee of Ministers of the Council of Europe as regards facilitation of the access to justice
and the principles of civil procedure, established to improve the judicial system, into the civil procedural law of Ukraine.
The author concludes on the need of the simplified procedure of litigation and accelerated court proceeding.
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***

В статье рассматриваются процессуальные основы оптимизации гражданского судопроизводства в Украине путем имплементации рекомендаций Комитета министров Совета Европы относительно путей облегчения доступа к
правосудию и принципов гражданского судопроизводства, направленных на совершенствование судебной системы,
в гражданское процессуальное законодательство Украины. Обосновывается вывод о необходимости введения процедуры упрощенного производства и ускоренного рассмотрения дела.
Ключевые слова: правосудие, гражданский процесс, цивилистическое судопроизводство, оптимизация, приоритеты, упрощенное разбирательство, международные приоритеты.

П

остановка проблемы. Научное рассмотрение вопросов оптимизации цивилистического судопроизводства в Украине непосредственно связано с поиском и применением
оптимальных способов и механизмов повышения
эффективности деятельности судов гражданской
юрисдикции. Результаты такого исследования
приобретают важное практическое значение, поскольку отсутствие комплексных научных исследований, касающихся вопросов совершенствования регулирования указанного судопроизводства, а также условий, при которых оно способно наиболее полно выполнить свою социальную
роль, становится препятствием на пути судебноправовой реформы в Украине. Кроме того, адаптация законодательства Украины к законодательству Европейского Союза требует имплементации основных общепризнанных международных
стандартов, в том числе и в сфере осуществления
правосудия, которые могут качественно улучшить
механизм судебной защиты частных прав в Украине. В первую очередь это касается путей облегчения доступа к правосудию и принципов гражданского судопроизводства.
Степень разработки проблемы. Отдельные
вопросы оптимизации гражданского судопроизводства как в целом, так и через усовершенствования отдельных процессуальных институтов, были
предметом изучения таких известных ученыхпроцессуалистов, как М.С. Шакарян, М.И. Штеfebruarie 2015

фан, В.В. Ярков, С.В. Васильев, С.С. Бычкова,
Н.А. Громошина, К.В. Гусаров, С.Л. Дегтярев, С.Ф. Демченко, М.А. Викут, В.В. Комаров,
В.А. Кройтор, А.Д. Крупчан, С.А. Курочкин,
Т.В. Сахнова, Е.В. Слепченко, Д.Д. Луспеник,
Т.Г. Морщакова, И.Л. Петрухин, И.В. Решетникова, В.И. Тертышников, Г.П. Тимченко, С.Я. Фурса,
Е.А. Царегородцева, А.В. Цихоцкий и др. Однако
в юридической литературе специально не исследовались через призму оптимизации и эффективности судопроизводства вопросы имплементации
международных стандартов отправления правосудия по гражданским делам, в частности рекомендации общеевропейских органов по улучшению
гражданского судопроизводства в Украине. Поэтому перспективным направлением исследования
в науке гражданского процессуального права является изучение и оценка рекомендаций Комитета
министров Совета Европы с точки зрения целесообразности их внедрения в гражданское судопроизводство Украины, что и является целью этой
статьи.
Изложение основного материала. Научный
интерес для выбора приоритетных направлений
оптимизации гражданского судопроизводства в
Украине представляют прежде всего Рекомендация R (81) 7 Комитета министров Совета Европы государствам-членам относительно путей облегчения доступа к правосудию от 14 мая 1981 г.
[1] и Рекомендация R (84) 5 от 28 февраля 1984 г.
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относительно принципов гражданского судопроизводства, направленных на совершенствование
судебной системы [2].
Так, в Рекомендации R (81) 7, учитывая, что
право на доступ к правосудию и справедливому
рассмотрению судом, гарантированное статьей 6
Европейской конвенции по правам человека, является одним из основных признаков любого демократического общества, Комитет министров
Совета Европы признает желательным принять
все необходимые меры по упрощению процедуры
во всех возможных случаях в целях облегчения
доступа частных лиц к судам, при одновременном соблюдении должного порядка отправления
правосудия.
Исходя из указанного, Комитет министров Совета Европы рекомендовал государствам-членам
принять все необходимые меры, чтобы информировать граждан о средствах защиты своих прав
в суде, а также упростить, ускорить и удешевить
судебное разбирательство по гражданским, торговым, административным, социальным или налоговым делам. Раскрывая содержание понятия «упрощения», Комитет министров обращает внимание
на принятие мер по облегчению или поощрению
(где это целесообразно) примирения сторон до
принятия дела к производству или же в ходе судебного разбирательства. Итак, речь идет о введении примирительных процедур (медиации). Как в
российской, так и украинской правовой литературе активно обсуждаются перспективы внедрения
примирительных процедур, которые должны проводиться судьей по ходатайству одной из сторон
при отсутствии возражений другой стороны или
по их взаимному согласию, или по предложению
суда при согласии сторон при подготовке дела к
судебному разбирательству с целью урегулирования спора [3, с. 41; 4, с. 135]. Также высказываются мнения о введении обязательной стадии примирения в суде первой инстанции [5].
Высказывая свое мнение по этому поводу следует отметить, что на данном этапе развития общества и судопроизводства в Украины введение
примирительных процедур (медиации) в гражданском судопроизводстве Украины будет не целесообразным, поскольку в преимущественном
большинстве дел приведет лишь к увеличению
срока окончательного решения судом конфликта,
чему может способствовать также и недобросовестное поведение ответчика с целью затянуть
решение спора. При этом согласно действующему
гражданскому процессуальному законодательству
Украины стороны не лишены возможности достичь соглашения по мирному разрешению спора,
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заключить мировое соглашение и представить его
на утверждение суда как в течение всего времени
рассмотрения дела в судах всех инстанций, так и
на стадии исполнительного производства.
В Рекомендации R (81) 7 Комитет министров
Совета Европы приводит содержание понятия
«ускорение рассмотрения» и рекомендует принять все возможные меры по максимальному сокращению сроков принятия решения. Для этого
предлагает разработать механизм, позволяющий
контролировать ход рассмотрения дела с самого
его начала, а также меры по неопротестованным
или бесспорным исковым требованиям с тем, чтобы окончательное решение принималось быстро,
без ненужных формальностей, личных явок в суд
или излишних расходов. Следовательно, сокращение сроков принятия решения связывается с активными полномочиями суда и ускоренными судебными процедурами рассмотрения бесспорных
требований.
Следует признать, что эта рекомендация значительной мерой воплощена в гражданское процессуальное законодательство Украины в виде
положений ч. 4 ст. 10, Раздел ІІ, ч. 2 ст. 160 Гражданского процессуального кодекса Украины, которые возлагают на суд инструктивные, обеспечительные и указательные полномочия, а также
вводят приказное производство. Вместе с тем,
существует еще большой резерв дальнейшего совершенствования гражданского процессуального
регулирования в этой части, в том числе за счет
усиления активных полномочий суда и возложение на последний обязанностей совершения процессуальных действий, направленных на обеспечение своевременного рассмотрения дела и недопущения необоснованного затягивания судебного
процесса. Представляется, что для этого судья в
определении об открытии производства по делу
должен предупредить стороны об ограниченных
сроках рассмотрения и разъяснить им обязанность предоставить все имеющиеся у них доказательства или сообщить о них суду, установив
для этого определенный срок, а также разъяснить
последствия их несвоевременного представления.
Также предлагается предоставить суду полномочие по собственному усмотрению определением
об открытии производства привлекать к рассмотрению дела лиц, которые являются очевидными
участниками спорных правоотношений и/или которых может касаться спор. Это должно создать
действенные механизмы судебного контроля за
ходом судебного разбирательства с самого его начала в понимании Рекомендации R (81) 7.
Также Комитет министров Совета Европы
februarie 2015
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предлагает предусмотреть упрощенное производство, избегая ненужных судебных заседаний
и ограничив право обжалования, для исковых
требований на незначительную сумму. Сразу же
стоит заметить, что критерий малозначительности суммы исковых требований, по нашему убеждению, не может быть единственным и достаточным основанием для дифференциации судебных
процедур и введения такой «особой процедуры»,
ведь остается без внимания критерий сложности
дела и характера исковых требований. То есть, малозначительность цены иска еще не означает, что
дело не требует рассмотрения в судебном заседании. Такая рекомендация Комитета министров Совета Европы может быть признана целесообразной, но ограничение права на обжалование может
стать предпосылкой использования незаконного
судебного решения как преюдициального в последующих спорах между сторонами. Поэтому
эта рекомендация может быть реализована только
при одновременном лишении принятых в таком
особом порядке решений свойства преюдициальности с закреплением четкого перечня исковых
требований, которые могут по выбору истца рассматриваться в таком порядке.
В Рекомендации R (84) 5 от 28 февраля 1984 г.
признается необходимость обеспечить доступ
сторон к упрощенным и более быстрым формам
судопроизводства и защитить их от злоупотреблений или задержек, в частности, наделить суд
полномочиями вести судопроизводство более эффективно. При этом отмечается следующее:
- судопроизводство должно состоять не более
чем из двух судебных заседаний;
- суд должен обладать полномочиями принимать решение по делу на основе упрощенной
процедуры и, если это необходимо, налагать на
сторону штраф или принимать решение о возмещении убытков другой стороне;
- суд должен, по крайней мере в ходе предварительного судебного заседания, а если возможно, и
в течение всего разбирательства, играть активную
роль в обеспечении быстрого судебного разбирательства. В частности, суд, в пределах предмета
судебного разбирательства, должен обладать такими полномочиями, чтобы требовать от сторон
предоставления объяснений, которые могут потребоваться, а также требовать дачи показаний
свидетелями;
- суд первой инстанции должен иметь полномочия принимать решение с учетом характера
дела, проведения письменного или устного судопроизводства, или их сочетание, за исключением
случаев, однозначно предусмотренных законом;
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- требования сторон или возражения по делу,
объяснения сторон должны предоставляться на
максимально ранней стадии производства и в любом случае до окончания его предварительного
этапа, если таковой существует;
- должны быть предусмотрены конкретные
правила, которые ускоряют решение спора: в
случаях, не терпящих отлагательства; в случаях,
связанных с неоспариваемых правом и иском на
небольшую сумму; в связи с ДТП; трудовыми
спорами; алиментами. Для этого можно было бы
использовать следующие меры: упрощенные методы начала разбирательства; проведение судебного разбирательства без заседаний или проведение только одного заседания; проведение исключительно письменного или устного рассмотрения
в зависимости от обстоятельств; активное участие
суда в ведении дела и вызова свидетелей и заслушивания показаний.
Приведенные международные рекомендации,
по нашему мнению, в общем сводятся к повышению активной роли суда в руководстве процессом
рассмотрения дела и касаются упрощения судебных процедур, а также ускорения судебного разбирательства гражданских дел.
Следует понимать, что реализация указанных
рекомендаций в части упрощения судебных процедур возможна только с учетом неоднородности
гражданских дел (как по характеру спора, так и по
сложности). Вследствие этого, гражданское процессуальное законодательство должно предусматривать различные пути достижения целей правосудия, те или иные из которых будут оптимальными (наиболее приспособленными) для определенных категорий гражданских дел. В свою очередь,
это требует дифференциации процессуальной
формы рассмотрения дел в суде, разумного упрощения процесса с целью его ускорения, облегчения заинтересованным лицам реализации права
на судебную защиту, уменьшение их судебных
расходов. При этом дифференциация судебных
процедур (видов судопроизводства), как направление оптимизации гражданского судопроизводства, должна определяться прежде всего спецификой материально-правового предмета спора и
сложности дела.
Учитывая вышеприведенные рекомендации
Комитета министров Совета Европы, представляется целесообразным внедрение ускоренного судебного рассмотрения любого дела (независимо
от характера спора, спорности, малозначительности предмета спора или сложности, т.е. когда
суд на любом этапе будет вправе без вызова и/или
заслушивания сторон немедленно принять реше-
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ние, в тех случаях, когда: а) иск является очевидно
законным и обоснованным или наоборот; б) истцом будут приведены обстоятельства, свидетельствующие о необходимости скорейшего разрешения дела.
Выводы. Обеспечение конституционного права на судебную защиту во многом зависит от имплементации в процессуальное законодательство
Украины международных стандартов отправления правосудия по гражданским делам, которые
позволят оптимизировать гражданское правосудие, создать действенные судебные процедуры
ускоренного рассмотрения и упрощенного разбирательства гражданских дел, повысив тем самым
оперативность судебной защиты.
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СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
ПОЛЬЩІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Наталія БОНДАР,
старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства
Сумського національного аграрного університету
SUMMARY

The article explores the development of modern national legal system of Poland. It is noted that in the context of
increasing interaction of national legal systems of different States, it is reasonable analysis, study and use the experience
of Poland for the formation of the national legal system of Ukraine. The author draws attention to the peculiarities of the
formation of the national legal system of Poland in different historical periods, highlights the main stages of its formation.
Key words: national legal system, the structure of the legal system, European integration.

***

У статті досліджується становлення сучасної національної правової системи Польщі. Наголошено, що в умовах
зростаючої взаємодії національних правових систем різних держав, доцільним є аналіз, дослідження та використання досвіду Польщі для процесу формування національної правової системи України. Автор звертає увагу на
особливості формування національної правової системи Польщі в різні історичні періоди, виділяє основні етапи її
формування.
Ключові слова: національна правова система, структура правової системи, європейська інтеграція.

П

остановка проблеми. Політична та економічна ситуація в Україні зумовила активізацію зміни державних та правотворчих процесів, які направлені на побудову демократичного
громадянського суспільства та визнання України,
як рівноправного партнера міжнародного співтовариства. Однією з найважливіших умов є побудова національної правової системи в цілому, як
комплексного явища. При теоретичному аналізі
структури правової системи, доцільно, виділити
наступні елементи:
1) суб’єкти права, до яких ми відносимо фізичних та юридичних осіб, державу та її структурні
одиниці, соціальні спільноти, які є носіями прав
та обов’язків, мають визначені правові статуси;
2) система права, яка характеризує внутрішню
структуру права, її ознаки та побудову, яка виражається в єдності норм права, логічно розподілених по галузях, підгалузях та інститутах;
3) система законодавства, що становить сукупність всіх нормативно-правових актів держави,
що відбивають зміст системи права;
4) юридична практика визначається як нормативно закріплена практична діяльність юристів;
5) правова діяльність, яка поділяється на правотворчу, правозастосовчу, правотлумачну та правореалізаційну;
6) система юридичної освіти та правової науки;
7) зв’язки, які охоплюють та поєднують всі
елементи правової системи, як результат їхньої
взаємодії – це законність та правопорядок, правове виховання, правова культура, правова свідомість в різних формах.
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Мета статті. В умовах зростаючої взаємодії
національних правових систем різних держав,
доцільним є аналіз, дослідження та використання досвіду та досягнень нагромаджених світовою спільнотою, що сприятиме побудові оптимальної моделі національної правової системи
України. Важливим є звернення до досвіду формування сучасної правової системи Республіки
Польщі у різні історичні періоди. І Україна, і
Польща прагнуть гуманізувати національні правові системи з нормами міжнародного права та
права Європейського Союзу. У зв’язку з цим заслуговує на увагу процес формування сучасної
правової системи Республіки Польщі. Однак використання цього досвіду ускладнюється тим,
що він недостатньо вивчений українськими науковцями і носить фрагментарний характер, а
саме висвітлює окремі правові проблеми. Досліджень у сфері розвитку, формування та становленню національної правової системи Польщі
взагалі немає. У представленій публікації здійснено спробу комплексно проаналізувати етапи
формування правової системи Польщі, починаючи з зародження державно-правових інститутів
та їх сучасної характеристики, а також дослідити
вплив розвитку системи законодавства Польщі
на формування правової системи в цілому.
Виклад основного матеріалу. У процесі дослідження було опрацьовані наявні історико-правові
праці Кутшеби С., Тищика Б., Кульчицького В. та
інших. На фоні відсутності у вітчизняній юридичній науці комплексного дослідження щодо виникнення, формування і розвитку національної пра-
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вової системи Польщі, окремі питання знайшли
своє відображення, зокрема у роботах Ковальські
Є.С., Паславської О., Осятиньского В., Летовской
Є. та інших вчених.
Право та держава Польщі мають складну та неоднозначну історію. На нашу думку, в історії розвитку сучасної правової системи Польщі можна
виділити декілька основних етапів її формування.
До першого слід віднести період від виникнення
польської держави до 90-х років XX століття; другий етап починається з виходом Польщі з Радянського Союзу та створення незалежної держави до
прийняття Конституції 1997 р.; третій, так званий
сучасний етап, який характеризується вступом до
Європейського Союзу, імплементацією норм міжнародного права та побудови сучасної європейської держави.
Досліджуючи перший етап, потрібно окреслити, що правова система Польщі в різні історичні
періоди зазнала впливу римського, німецького,
російського та австрійського законодавства, що
безперечно визначає її входження до романогерманської правової системи. Як зазначає Ковальські Єжи С.Ч., особливістю польської держави є,
з одного боку, безперервність її ідейного обґрунтування, а з іншого - дискретність її практичної
реалізації. Однак первісний і наступні етапи польської державності впродовж більш ніж двохсотлітнього розвитку дають підставу стверджувати, що
польська державність має всі ознаки цілісності і
наступності в процесі її розвитку [1,с.7].
Сучасна Республіка Польща має давні державноправові традиції. Датою заснування Польщі вважаються 60-ті роки X століття за правління князя
Мешка І, який правив країною до 992 року. З початку XI століття, відповідно до латиномовних
джерел, почали вживати назву Польща, а населення яке проживало на цих землях, називали поляками (полянами). В 966 році відбулося хрещення
Польщі. Історично склалося так, що польське законодавство цього періоду ґрунтувалося на неписаному звичаєвому праві, німецькому та канонічному праві. В XII-XIII столітті розпочався період
феодальної розробленості. На думку Тищика Б.Й.,
інтеграційні процеси цього періоду сприяли зміцненню мовного і культурного зв’язків, уніфікації
суспільних відносин, створенню єдиної системи
управління державою. У межах ранньофеодальної держави зміцнювалась польська державність,
виникла польська народність, які настільки зміцнили у той період, що не розпались і в часи роздробленості [6,с.24].
В 1569 році була укладена Люблінська унія, яка
скріпила угоду між Королівством Польським та
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Великим Князівством Литовським щодо створення нової держави - Речі Посполитої, яка проіснувала аж до 1795 року. Процес формування правової системи в другій половині XVIII століття був
пов’язаний з боротьбою держави за європейській
простір. В цьому періоді відбулося три розподіли
Речі Посполитої між трьома державами – Росією,
Австрією та Пруссією в 1772, 1793, 1795 роках,
які остаточно ліквідували польську державність
аж до 1918 року.
3 травня 1791 року була прийнята Конституція Речі Посполитої, яку відносять до перших
європейських конституцій поряд з Конституцією
США 1787 р. та Конституцією Франції від 3 вересня 1791 р., яка залишила вагомий слід в історії
польської держави. Тищик Б.Й. вважає, що дата
прийняття цієї Конституції у польській державнополітичній думці є важливою. Не дивлячись на
певну обмеженість Конституції (збереження прав
і привілеїв шляхти, особистої залежності селян та
ін.), вона істотно вплинула на розвиток польського
суспільства, надихала патріотичні кола на боротьбу за незалежність, закарбувалася в його пам’яті,
виявом чого є щорічне відзначення 3 травня як
національного свята, назви вулиць майже в усіх
містах країни та інше [7,с.115]. Як зазначає польський дослідник Кутшеба С., Конституція 3 травня не знищує всіх зв’язків з минулим, а навпаки
намагається їх підтримувати за допомогою внутрішніх форм, насправді, вона вводить корінну
реформу, змінює середньовічний устрій Польщі
на сучасний. Це є характерна риса цієї конституції
так само, як і її велике значення в історії правового устрою Польщі, хоча не всі її норми підлягали процесу реалізації [2,с.235]. Незважаючи на
обмежений характер Конституції, беззаперечним
досягненням були декілька факторів: по-перше,
відновлення єдиних державних органів влади і
управління; по-друге, встановлення принципу
розподілу гілок влади; по-третє, проголошувались громадянські свободи. Проте вже в 1795 році
польська держава втратила свою незалежність і
була розподілена між Австрією, Пруссією та Росією, в результаті чого правовий розвиток кожної
з трьох частин відбувався ізольовано один від одного і зазнав впливу зазначених правових систем.
Одразу ж на цих землях було запроваджено нові
адміністративні органи, законодавство, мову, податки, що приводило до знищення власної національної правової системи.
В 1807 році створено нову державу – Королівство Варшавське, повністю залежне від Франції.
Поляки сподівалися на відновлення незалежності
та чинності Конституції від 3 травня 1791 року, одfebruarie 2015
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нак Наполеон в 1807 р. підписав новий акт «Конституційний закон Князівства Варшавського». В її
основу покладено загальні тенденції наполеонівського законодавства. Відповідно до зазначеного
нормативно-правового акту основним джерелом
цивільного права став так званий кодекс Наполеона 1804 р., він набув чинності з 1 травня 1808 р., а
також були введені в дію французькі Торговий та
Цивільно-процесуальний кодекс. Введено в дію
й основні французькі джерела Кримінального та
Кримінально-процесуального права. Цивільний
кодекс Наполеона був одним серед багатьох кодексів, які діяли на території Польщі. Спочатку
він сприймався з недовірою, але досить швидко
став частиною національного законодавства та
діяв аж до 1946 року. В історико-правовій літературі введення Кодексу Наполеону на території
Польщі, оцінюють як позитивне явище розвитку
приватного права. Отже, рецепція французького законодавства визначила розвиток польського
приватного права не лише в XIX ст., а й в XX ст.
Вирішальні події відбулися під час Віденського конгресу (1 жовтня 1814-13 липня 1815 р.),
рішення останнього не влаштовували багатьох
польських політичних діячів, адже не відбулося
відновлення Польської держави, а її землі знову
були розподілені, фактично це був четвертий розподіл польських земель. 20 червня 1815 р. у Варшаві було проголошено утворення Королівства
Польського, його царем став російський цар Олександр I, який 13 травня цього року оголосив імператорський маніфест про дарування Конституції,
права на самоврядування, власної армії, свободи
друку тощо. 15 листопада 1815 р. цар схвалив та
підписав Конституцію, яка була видана у Варшаві польською та французькими мовами, а у грудні
вона набула юридичної сили – це був октруйований нормативно-правовий акт. У правовій системі продовжували діяти французькі кодекси, але
1825 р. Сейм ухвалив, а король ввів у дію новий
Цивільний кодекс, одним із основних положень
якого було відновлення церковного шлюбу.
Одним із головних наслідків поділів Польщі
став розрив інтеграційних процесів розвитку польського суспільства, які простежувалися в XVIII на
поч. XIX ст. Одночасно крах її державності пришвидшив процеси формування нації нового формату, інтегруючими чинниками якої стали історія,
мова, віра, спільні території, звичаї та традиції.
У листопаді 1918 р. починається національне
відродження Польщі і вона становиться незалежною державою. В 1919 р. політичні партії, уряд,
Конституційна комісія, Сейм подають проекти
основного закону, всього їх було 11. Шляхом доfebruarie 2015

сягнення компромісу 17 березня 1921 р. була прийнята Конституція, яка поклала початок новому
конституційному розвитку II Речі Посполитої та
сучасному конституціалізму.
У своєму дослідженні Паславська О.Я. виділяла такі принципи березневої Конституції: суверенітет або верховенство народу; поділ влади;
двопалатна система парламенту; парламентський
уряд; незалежність суду; визнання прав і свобод
людини і громадянина. Польща проголошувалася
Республікою. Стаття 2 проголошувала, що верховна влада в Речі Посполитій належить народу.
Це означало, що всі суспільні верстви населення
можуть впливати на вирішення будь-яких державних проблем [5,с.9].
Внаслідок травневого перевороту 1926 р. у
Польщі був запроваджений тоталітарний режим,
який зводив нанівець основні принципи, що лежали в основі Березневої конституції 1921р. 23
квітня 1935 р. була прийнята нова Конституція,
яка отримала назву квітневої. Остання встановлювала керівну роль держави у суспільстві, главою держави був Президент, якому підпорядковувалися всі державні органи. Отже, ця Конституція
відводила другорядну роль законодавчому органу
у системі центральних органів влади.
Знову незалежність Польщі тривала недовго
до 1 вересня 1939 року коли почалась Друга світова війна. Протягом трьох тижнів гітлерівська Німеччина розгромила збройні сили Польщі. На допомогу прийшли радянські війська, які зберегли
польську націю від повного біологічного знищення. Владою в країні заволоділи комуністи.
22 липня 1952 Сейм прийняв нову Конституцію польської держави. Саме в цьому документі
вперше була закріплена назва – Польська Народна
Республіка. Для створення проекту цієї Конституції було створено дві конституційних комісії,
які взяли за основу принципи «сталінської» Конституції 1936 р. Конституція 1952 року відмінила
інститут Президента, замінивши його на Державну раду. І лише в 1989 р. Цей інститут був відновлений. Ліквідовувався поділ влади, верховним
органом і виразником волі трудящих міста і села
оголошувався Сейм. Декларувалися основні права, свободи і обов’язки громадян, в першу чергу
економічні, соціальні і культурні. В конституції не
говорилося про приватну власність, але гарантувалася охорона особистої власності громадян та
індивідуальної власності селян, ремісників.
Отже, початковий етап формування правової
системи Польщі мав багатовікову та складну історію, яка характеризувалася впливом законодавства інших країн, складним конституційним про-
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цесом, але зі збереженням національного менталітету, мови, культури та власної самобутності.
Другий етап формування національної правової системи починається з появою на міжнародній
арені нової держави – Польщі. Вагомий внесок у
розвиток демократичних процесів свого часу зробили польські конституції 1791, 1921, 1935, 1952
років. Однак коли зникла з політичної карти світу така держава, як Радянський Союз, з’явилась
гостра необхідність нової конституції, яка б відповідала всім юридичним властивостям сучасної
конституції. В кінці 80-х років в Польщі вже починають відбуватися зміни не лише суспільні, а
й політичні, які характеризувалися появою нових
державних інститутів які притаманні демократичній державі, наприклад, інститут омбудсмена. В
1980 році був створений Вищій адміністративний
суд, в 1981 р. Державний трибунал, а в 1985 р.
Конституційний трибунал.
Почався процес прийняття Конституції, який
завжди є складним процесом особливо при побудові демократичного суспільства. Осятиньский
В., один з радників Конституційної комісії польського Сенату, підкреслював, що конституція, яка
визначає кордони, а не зміст політики, повинна
прийматися парламентом, але навряд її повинні
писати ті, хто задіяний в повсякденній політиці
[4,с.52].
Найбільш сприятливим моментом для прийняття нової Конституції був період відразу ж
після 1989 року, але Польща не мала готового
проекту Конституції. Створюються дві окремі комісії в Сеймі та Сенаті, які починають працювати
над проектами Конституції, але їх діяльність не
була взаємопов’язана, тому починають виникати конфлікти, які затяглися аж до прийняття так
званої «Малої конституції». Порядок підготовки
та прийняття Конституції був визначений в спеціальному конституційному законі «Про порядок
розробки та схвалення Конституції Республіки
Польща» від 23 квітня 1992 року. Додатково до
цього документу приймається Хартія про права та
свободи, закони про судову систему та Конституційний трибунал. Таким чином, в Польщі спочатку складався конституційний порядок схожий на
британський.
Парламент сформував Конституційну комісію
в складі 46 послів Сейму і 10 сенаторів. Її поділили на кілька підкомісій, які мали право залучати
до роботи експертів, фахівців-практиків, науковців та ін. До секрітаріату Конституційної комісії
було подано 7 проектів основного законону, але їх
так і не обговорювали, бо у травні 1993 р. Президент розпустив парламент [6,с.435].
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Правова система починається з Конституції,
саме в ній вона набирає свою силу, з нею співвідноситься як в теоретичному так і практичному
аспекті – це слова першого омбудсмена Польщі
Летовської Еви [3,с.62]. 2 квітня 1997 р. Конституція РП була схвалена Народними Зборами, а
вже 25 травня відбувся референдум, відповідно до
якого за нову Конституцію проголосувало 53,45%
населення [3,с.52]. Конституція РП набрала чинності 17 жовтня 1997 року та діє дотепер без змін
та доповнень.
Останній, третій етап формування правової
системи характеризується вагомою подією для
всіх поляків, як самосвідомої нації – це членство
в Європейському Союзі. Інтеграція Польщі, так
само як і України, до Європейського Союзу – надзвичайно складний і достатньо тривалий процес.
Бажання Польщі приєднатися до ЄС було обумовлено декількома факторами: по-перше, парламентські вибори в червні 1989 р. поставили крапку на
існуванні Польської об’єднаної робочої партії – це
був крок відмови від соціалістичного табору. Другим важливим фактором, який вплинув на проєвропейський вектор – це соціально-економічні зміни, а саме в 1989 р. була опублікована економічна
програма, яка визначила пріоритетним напрямком
перехід від соціалістичної до ринкової системи
господарювання.
Досліджуючи правові відносини між РП та ЄС
можна виділити декілька важливих етапів. Першим кроком інтеграції Польщі в ЄС стало підписання торгової угоди у вересні 1988 р.
Період активної роботи Польщі з Європейським Союзом розпочався в 1991 році, з прийняттям Угоди про асоційоване членство і тривав
до 2004 року. Зазначена Угода була підписана 16
грудня 1991 р. та визначала напрями робити на наступні десять років і набрала чинності лише з 1
лютого 1994 р. За цей період польськими державними органами було розроблено так звану «Програму дій», яка започаткувала напружену роботу
з виконання п’яти основних етапів з визначенням
обсягів у кожній сфері. Період з 1991 по 1994 р.р.
характеризувався проведенням активних політичних та економічних реформ, зміна авторитарного
режиму на демократичний, забезпечення принципу політичного плюралізму. Потрібно зазначити,
що на початкових етапах підготовки до вступу в
ЄС проявлялись і негативні тенденції (зупинялось
виробництво, зростало безробіття, знижувався
прожитковий рівень тощо), але виважена зовнішня
і внутрішня політика Польщі не викликала сумнівів у європейських держав. Так першою, Польщу
підтримала Німеччина уклавши ряд угод про доfebruarie 2015
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бросусідство, фінансову допомогу та співпрацю.
Наступними стали Данія та Франція, які уклали
угоду про технічну і фінансову підтримку.
В травні 1995 р. Євросоюз прийняв документ
під назвою «Підготовка асоційованих країн Центральної та Східної Європи до інтеграції у внутрішній ринок Союзу». В цьому документі був
визначений список законодавчих актів, які країникандидати повинні були прийняти для інтеграції в
єдиний ринок ЄС, а також містилися рекомендації
щодо прийняття та реалізації цих нормативноправових актів.
В 1999 році відбулась, ще одна важлива подія
– це членство в НАТО, яке гарантувало безпеку
економіки і таким чином підвищило довіру інших
країн.
Програма підготовки Польщі до інтеграції в
ЄС включала в себе стратегію на перспективу та
стосувалася всіх сторін життєдіяльності.
В 2003 р. відбувся референдум, де 87,45% поляків висловили бажання вступу до Європейського Союзу [3,с.53].
Сучасне законодавство характеризується великою кількістю нормативно-правових актів різних
за принципом ієрархії, але основними формами
права є кодекси. Частина з них потребує оновлення, адже діють вони з 60-70 років минулого
століття – цивільний та цивільно-процесуальний,
сімейний та опікунський, адмінстративний кодекси. Реформування та удосконалення всіх елементів правової ситеми є актуальним питанням для
Польської Республіки, що визначає схожість її з
правовою системою України. На нашу думку, сучасним україно-польським відносинам притаманний взаємний інтерес: по-перше, активний розвиток політичного, економічного та інформаційного
співробітництва; по-друге, розширення науководослідних,
освітніх,
культурно-мистецьких
зв’язків тощо; по-трете, взаємної міждержавної
політико-економічної підтримки на міжнародній
арені.
Висновки. Отже, становлення польської пра-
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вової системи було засноване на різних джерелах
– це і власний конституційний досвід, рецепція
римського права, вплив правових норм державокупантів, міжнародних організацій та універсальної європейської правової культури. Польща
була зацікавлена в інтеграції в європейський простір, після розвалу соціалістичного табору, та досягла своєї мети шляхом проведення політичних
та соціально-економічних трансформацій держави. І хоча польська правова система пройшла
складний процес реформування, у теперішній час
відбуваються важливі зміни, які в свою чергу дають потенціал для більш глибоких реформ у всіх
галузях господарства.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЙ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО
ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ
Наталія БОНДАРЕНКО,
здобувач Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
SUMMARY

In the article the problems of bringing in are analysed to administrative responsibility for cruelty with animals on
the legislation of Ukraine and some countries Unite of the Independent States. The author determines the necessity of
improvement of operating administrative legislation of responsibility for cruelty with animals.
Keywords: cruelty with animals, administrative responsibility, administrative penalties.

***

У статті аналізуються стадії провадження в справах про притягнення до адміністративної відповідальності за
жорстоке поводження з тваринами за законодавством України. Автором робляться висновки про необхідність удосконалення чинного адміністративного законодавства, що передбачає порядок притягнення до адміністративної
відповідальності за адміністративні правопорушення за жорстоке поводження з тваринами.
Ключові слова: жорстоке поводження з тваринами, адміністративне провадження, стадії адміністративного
провадження, адміністративна відповідальність.

П

остановка проблеми. Проблема притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення за жорстоке поводження з тваринами обумовлена недосконалістю норм адміністративного
законодавства, складності у їх практичній реалізації та неврахування багатьох положень законодавства зарубіжних країн та практики їх застосування
щодо захисту тварин від жорстокого поводження.
Жорстоке поводження з тваринами свідчить
про падіння рівня моральності суспільства, визначає схильність людей до агресивних вчинків,
і таким чином веде у майбутньому до злочинної
поведінки проти життя та здоров’я вже не тварин,
а людей. Головною проблемою розповсюдження
жорстокого поводження з тваринами є некараність
таких дій через не усвідомлення правоохоронними структурами загрози, що стає для громадської
моральності. Соціологічне опитування, проведене автором даної статті, показало, що 34% респондентів зазначили, що посилення кримінальної
та адміністративної відповідальності за жорстоке
поводження з тваринами дозволить вплинути на
ефективність дії адміністративно-правових санкції та кримінальних покарань.
Аналіз останніх досліджень. Проблемам притягнення до адміністративної відповідальності
присвячено чимало праць провідних вчених, зокрема В.Б. Авер΄янова, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, Ю.П. Битяка, С.Т. Гончарука, В.К. Колпакова,
В.В. Копєйчикова, А.Т. Комзюка, Н.В. Хорощака
та інших. Проте комплексного дослідження проблем адміністративної відповідальності та характеристики проваджень в справах про притягнення
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до адміністративної відповідальності за жорстоке
поводження з тваринами не проводилося.
Метою цієї статті є аналіз та характеристика
стадій провадження в справах про притягнення
до адміністративної відповідальності за жорстоке
поводження з тваринами та надання пропозицій
щодо удосконалення норм, що регламентують порядок здійснення процесуальних дій, що дозволяють виявити адміністративне правопорушення
і застосувати встановлені законом заходи та притягнути особу до адміністративної відповідальності.
Викладення основного матеріалу. Справи
про адміністративні правопорушення розглядаються, вирішуються в рамках адміністративного
провадження, що дозволяє винести об’єктивне
рішення по справі. Провадження у справах про
адміністративні проступки являє собою різновид
адміністративного процесу, що склався в самостійну процесуальну систему, яка є: по-перше,
невід'ємною частиною управлінської діяльності,
пов'язаної з правосуддям; по-друге, здійснюється широким колом носіїв юрисдикційних повноважень; по-третє, адміністративно-процесуальна
діяльність являє собою найбільш спрощену форму процесуальної діяльності (наприклад, якщо
порівнювати з кримінальною або цивільнопроцесуальною); по-четверте, адміністративний
процес обслуговує лише одну відокремлену галузь матеріального права – адміністративне право.
Головним критерієм відмежування проваджень
у адміністративному процесі, є вид адміністративного примусу [1, с.46]. Перепелюк В.Г. вказує, що: «Адміністративний процес це є розгляд
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в адміністративно-процесуальній формі справ по
обслуговуванню правового статусу осіб в сфері
державного управління»[2, с.19].
При цьому, серед науковців відсутній єдиний
підхід щодо визначення самого поняття «адміністративне провадження». Зокрема, С.Т. Гончарук зазначає, що «провадження можна визначити як сукупність здійснюваних компетентними
суб'єктами на основі закону процесуальних дій
щодо вирішення справ про адміністративні правопорушення» [3, с.59], Д.М. Бахрах, Е.М. Ренов
вважають провадження діяльністю громадських
та державних органів, спрямованою на розгляд
справ про адміністративні правопорушення [4,
с.5], застосування в разі необхідності адміністративних стягнень, інші зазначають, що «це певна
державно-владна юридична діяльність відповідних органів (службових ociб) при вирішенні
индивідуально-конкретних справ про правопорушення» [5, с.73].
Також С.Т. Гончарук, вказує що «провадження
в справах про адміністративні правопорушення
можна визначити подвійно: з одного боку – як
урегульований законом порядок здійснення відповідних процесуальних дій, що забезпечують винесення законних i об’єктивних рішень у справах
про адміністративні правопорушення, з іншого –
як засновану на законі діяльність посадових ociб
цих органів щодо розгляду підвідомчих їм справ
про адміністративні правопорушення та прийняття рішень щодо них у встановлених законом формі та порядку [3, с.59].
Основними принципами провадження в справах про адміністративні правопорушення за жорстоке поводження з тваринами є: забезпечення
законності, гласність, установлення об'єктивної
істини у справі, право на захист, презумпція невинуватості, рівність громадян перед законом.
В.М. Самсонов до цього переліку визначає такі
принципи: забезпечення рівня компетенції, охорона інтересів особи i держави, економічність,
національна мова провадження, відповідальність
посадових осіб [1, с.16].
Чинне законодавство України не дає нормативного визначення проваджень у справах про адміністративні правопорушення, що обмежують регулюванням його завдань (ст. 245 Кодексу України
про адміністративні правопорушення, принципів
(ст.ст. 248-249) тощо.
Змістом провадження у справах про притягнення особи до адміністративної відповідальності за
жорстоке поводження з тваринами є нормативно
встановлений комплекс взаємопов’язаних і взаємообумовлених процесуальних дій уповноважеfebruarie 2015

них суб’єктів щодо притягнення винної особи до
адміністративної відповідальності.
Слід зазначити, що загальне провадження складається з чотирьох стадій:
- порушення адміністративного провадження;
- розгляд справи і винесення постанови;
- оскарження і опротестування постанови;
- виконання постанови про накладення адміністративного стягнення..
Порушення адміністративного провадження
являє собою початкову стадію провадження у
справах про адміністративні правопорушення
щодо жорстокого поводження з тваринами. Дана
стадія складається з двох етапів: порушення адміністративної справи і адміністративного розслідування. Сутність цього етапу полягає в тому,
що у випадку виявлення факту здійснення жорстокого поводження з тваринами, а також при
наявності інших підстав компетентні суб’єкти
адміністративної юрисдикції приймають рішення, що має певне об’єктивоване вираження стосовно руху справи про адміністративні правопорушення.
Справа про адміністративне правопорушення
може бути порушена тільки тоді, коли для початку руху адміністративної справи є відповідні приводи і підстави.
Стаття 9 КпАП України розкриває загальне поняття адміністративного правопорушення і його
ознаки (протиправність, винність, караність).
Інші статті Загальної частини КпАП України визначають його склад: об’єкт, об’єктивну сторону,
суб’єкт, суб’єктивну сторону (ст.ст. 9–16). Так у
статті 89 КпАП України зазначено, що «жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або
вчинення інших дій, що призвели до їх мучення,
каліцтва чи загибелі» [6] є підставою притягнення до відповідальності суб’єкта правопорушення
Єдиною матеріальною підставою порушення адміністративної справи є склад адміністративного
правопорушення, що прямо знайшло своє вираження у ст. 247 КпАП, яка передбачає обставини,
що виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення:
 відсутність події і складу адміністративного правопорушення;
 недосягнення особою на момент вчинення
адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку;
 неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;
 вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;
 видання акта амністії;
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 скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;
 закінчення строків накладення адміністративного стягнення (ст. 38 КпАП);
 наявність стосовно самого факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу;
 смерть особи.
Законодавець, у статті 255 КпАП України, як
зазначає Е.В. Додін, виявив непослідовність, указуючи перелік осіб уповноважених складати протоколи: в одних випадках він конкретно вказує таких осіб, в інших – про уповноважених на те посадових осіб [7, с.25]. Для всебічного з’ясування
сутності цього положення виникає необхідність
звернутися до відомчих нормативних актів. Згідно
зі ст. 11 Закону України «Про міліцію», міліції для
виконання покладених на неї обов'язків надається право складати протоколи про адміністративні правопорушення, проводити особистий огляд,
вилучення речей і документів, застосовувати інші
передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Загалом, суб’єктами порушення справи
про адміністративне правопорушення щодо жорстокого поводження з тваринами виступають:
- громадський інспектор з охорони довкілля;
- посадові особи підприємств, установ та організацій, що здійснюють охорону, використання і
відтворення тваринного світу [6].
Об’єктивованим вираженням факту порушення адміністративної справи є, передусім, протокол про адміністративне правопорушення. Це
складний процесуальний документ, що закріплює
подію адміністративного правопорушення та
служить процесуальною основою для розгляду
справи про адміністративні проступки. Протокол
про адміністративне правопорушення є актом порушення справи і вважається головним документом на всіх стадіях провадження, який не тільки
закріплює факт та є підставою для його розгляду,
але й містить у собі попередню негативну оцінку
діяння [8, с.146].
Ст. 256 КпАП України прямо не передбачає
строку порушення адміністративної справи, тобто визначеного проміжку часу, протягом якого
після скоєння адміністративного правопорушення
складається протокол про адміністративне правопорушення, в якому міститься послідовний опис
протиправних дій, події, які мають юридичне значення для правильної кваліфікації проступку, що
встановлюється безпосередньо особами, які засвічують протокол своїми підписами. Ще до його
складання проводяться всі необхідні процесуаль-
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ні дії: опитування свідків, потерпілих, відбирання
пояснень у порушника, особистий огляд і огляд
речей. У протоколі фіксуються підсумки розслідування, в результаті яких повноважна особа прийшла до висновку щодо необхідності притягнення
порушника до адміністративної відповідальності,
містяться докази, що підтверджують винуватість
особи.
При складанні протоколу про адміністративні
правопорушення уповноважена на це посадова
особа повинна обов'язково дотримуватися встановлених у статті 256 КпАП України вимог: дата
i місце його складання, посада, прізвище, ім'я, по
батькові особи, яка склала протокол; відомості
про особу правопорушника; місце, час вчинення
i суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за
дане правопорушення; прізвища, адреси свідків
i потерпілих, якщо вони є, пояснення порушника
[9, с.146], iнші відомості, необхідні для справи.
Протокол підписується особою, яка його склала, i особою, яка вчинила адміністративний проступок; за наявності свідків i потерпілих протокол
може бути підписано також i цими особами.
У разі відмови особи, яка вчинила проступок,
від підписання протоколу, відповідно до частини
3 ст. 256 КпАП України, в ньому робиться відповідний запис.
На стадії порушення справи в необхідних випадках здійснюються адміністративнопроцесуальні заходи забезпечення адміністративного провадження.
Згідно зі ст. 260 КпАП, «у випадках, прямо передбачених законодавчими актами України, з метою ...складання протоколу про адміністративне
правопорушення ...допускається адміністративне
затримання особи, особистий огляд, огляд речей
і вилучення речей і документів». Ці дії здійснюються з метою встановлення особи правопорушника, складання протоколу при неможливості
здійснити ці дії на місці, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи, виконання
рішення тощо. Відповідно до п.5 ст.11 Закону
«Про міліцію» міліції надано право затримувати
осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для встановлення особи і з’ясування обставин
правопорушення до трьох діб з повідомленням
про це письмово прокурора протягом 24 годин з
моменту затримання. Але щодо притягнення до
відповідальності за жорстоке поводження з тваринами у разі неможливості встановлення особи
порушника на місці державні інспектори можуть
доставляти порушника до місцевих органів внутрішніх справ.
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Згідно зі ст. 38 КпАП України, формально протокол про адміністративне правопорушення може
бути складений протягом двох місяців з дня вчинення адміністративного правопорушення, а при
триваючому правопорушенні - двох місяців з дня
його виявлення.
Адміністративну справу неможливо порушити
без попередньої кваліфікації скоєного проступку,
оскільки кваліфікація обов’язково відображається
у відповідному адміністративно-процесуальному
документі (протоколі), який є об’єктивним відображенням доказу факту адміністративного правопорушення.
Розглядати справи про адміністративні правопорушення у галузі охорони навколишнього природного середовища, в тому числі й за жорстоке
поводження з тваринами має Інспекція з охорони
довкілля.
Основна мета адміністративного розслідування - отримання доказів у справі. Аналіз ст. 251
КпАП «Докази» дозволяє зробити висновок, що
будь-які фактичні дані, які є доказами, встановлюються і закріплюються не тільки протоколом, а й
іншими документами, які складаються у процесі
адміністративного розслідування (пояснення, заяви, довідки тощо).
Таким чином, докази - це інформація у справі,
одержана і зафіксована у порядку і за формою, що
встановлюється адміністративно-процесуальним
законодавством.
КпАП України визначає ряд доказів, що можуть бути покладені в основу винесення постанови у справі про притягнення до відповідальності.
Аналізуючи нормативно-правову базу щодо жорстокого поводження з тваринами, слід виокремити такі докази в даних справах як:
• показання свідків;
• показання особи, що притягується до адміністративної відповідальності;
• речові докази (інспектори мають право проводити фотографування, здійснювати звукозапис,
кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень вимог законодавства про охорону навколишнього природного
середовища);
• висновки експертів (проведення ветеринарної експертизи щодо викриття жорстокого поводження з тваринами здійснюється спеціальними
закладами ветеринарної медицини);
• документи (інспектори можуть подавати
запит до органів внутрішніх справ для отримання всіх необхідних документів для вирішення
справ).
Встановлення такого переліку означає, що інfebruarie 2015

формація, отримана в іншій формі, які б поважні
та цікаві факти у справі не містила (наприклад,
опитування свідка не безпосередньо, а по телефону), не може враховуватись як доказ.
Законодавець не тільки визначає коло доказів,
але і встановлює засоби їх одержання:
 пояснення (письмові);
 опитування учасників провадження (свідок, потерпілий, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності);
 огляд (інспектор має право здійснити особистий огляд речей і документів);
 проведення експертизи тощо.
Доказуванню підлягають вина особи та обставини, що обтяжують або пом`якшують адміністративну відповідальність.
Аналіз положень законодавства свідчить, що
більшість правопорушень в галузі охорони навколишнього середовища скоюються тільки з
прямим умислом. Обставини, що пом'якшують
або обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, передбачені статтями 34,
35 КпАП України. До пом'якшувальних обставин
належать: щире каяття винного; відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення
заподіяної шкоди; вчинення правопорушення під
впливом сильного душевного хвилювання або у
разі збігу тяжких особистих чи сімейних обставин; учинення правопорушення неповнолітнім;
учинення правопорушення вагітною жінкою або
жінкою, яка має дитину віком до року. Разом з тим
законодавець в частині 2 статті 34 КпАП України вказує, що орган, який вирішує справу про
адміністративне правопорушення, може визнати
пом`якшувальними обставини, не зазначені в законодавстві.
До обставин, що обтяжують відповідальність,
належать: продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те
осіб припинити її, повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу
вже було піддано адміністративному стягненню;
вчинення правопорушення особою, яка раніше
вчинила злочин; втягнення неповнолітнього у
вчинення правопорушення; вчинення правопорушення групою осіб, учинення правопорушення в
умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин, учинення правопорушення в стані
сп`яніння. Орган або посадова особа, що уповноважені складати протокол, залежно від характеру
адміністративного правопорушення можуть не
визнати дані обставини обтяжувальними.
Таким чином, орган, який вирішує справу про
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адміністративне правопорушення, може визнати
пом’якшувальними i обставини, не зазначені в законодавстві.
Питання про строки адміністративного розслідування, недостатньо урегульоване чинним
адміністративно-процесуальним законодавством.
Ці терміни тісно пов’язані з термінами розгляду
справи про адміністративне правопорушення та
накладення адміністративного стягнення.
У справах про притягнення до адміністративної відповідальності щодо жорстокого поводження з тваринами застосовується загальний строк
розгляду справи, що становить 15 днів з дня отримання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, тобто державної інспекції
з охорони довкілля, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.
На стадії розгляду адміністративної справи за
правопорушення в галузі охорони навколишнього
природного середовища виноситься постанова у
справі, яка приймається i містить у coбi такі реквізити: найменування органу посадової особи, який
виніс постанову; дату розгляду справи; відомості
про особу, щодо якої порушено справу; викладення
обставин, установлених під час розгляду справи;
зазначення нормативного акта, який передбачає
відповідальність за адміністративне правопорушення; прийняте у справі рішення. Як правильно
вказує, В.П. Чабан: «Актом адміністративної відповідальності є вказівка органу адміністративної
юрисдикції на застосування адміністративного
стягнення, зосередженого в санкції, що охороняє
правову норму і регульовані нею відносини, що
іменується постановою» [10, с.11].
Особливості адміністративного провадження
у справах про адміністративні проступки у сфері
громадської моралі полягають також у застосуванні певних видів адміністративних стягнень. У статті 24 КпАП України законодавець передбачив такі
адміністративні стягнення: попередження, штраф,
оплатне вилучення предмета, який став знаряддям
учинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, конфіскація предмета,
який став знаряддям або безпосереднім об’єктом
адміністративного правопорушення, позбавлення
спеціального права, наданого даному громадянинові, виправні роботи, адміністративний арешт.
Крім того, частиною 4 ст. 24 КпАП до інших громадян i ociб без громадянства за вчинення адміністративних проступків передбачено такий захід
адміністративного примусу, як видворення за межі
держави. 3 переліку цих стягнень за проступки у
сфері громадської моралі передбачено покарання:
попередження, штраф та конфіскацію.

76

Адміністративні стягнення: попередження та
штраф застосовують тільки як основні, тобто застосовуються тільки самостійно, конфіскація ж
(частина 2 ст.25 КпАП України) може застосовуватись як самостійно, так i разом із основним
стягненням.
По справі про адміністративне правопорушення інспектор виносить постанову про накладення
штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено, а також потерпілому на
його прохання.
Особливістю дотримання законності під час
провадження адміністративних справ є право
на оскарження або опротестування постанови у
справі, яке може бути здійснене як особою щодо
якої винесено, так i потерпілим. Як зазначають
фахівці-адміністративісти [3, с.29], на відміну від
інших стадій провадження у справах про адміністративні проступки, стадія перегляду є факультативною, необов’язковою.
Скарга подається до інспекції протягом десяти днів з дня її винесення. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин, він може бути
постановлений за заявою особи органом, правомочним розглядати справу.
Постанову по справі про адміністративне правопорушення за статтею 89 КпАП України може
бути оскаржено у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в суд, рішення якого є
остаточним.
Постанову у справі про адміністративні правопорушення може бути опротестовано прокурором.
Внесення протесту зупиняє виконання постанови
до його розгляду.
Скарга, протест на постанову розглядаються у
10-денний строк з дня їх надходження правомочним органом (ст. 292 КпАП України), який приймає одне з таких рішень:
 залишає постанову без зміни, а скаргу або
протест без задоволення;
 скасовує постанову і надсилає справу на
певний розгляд;
 скасовує постанову і закриває справу;
 змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність
за адміністративне правопорушення, для того,
щоб стягнення не було посилено (ст. 293 КпАП
України).
Кожне рішення по скарзі або протесту протягом трьох днів надсилання зацікавленим особам.
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Рішення за скаргою може бути опротестоване
прокурором у вищестоящий орган.
Слід також зазначити, що Кодекс адміністративного судочинства України передбачає, що
місцевим загальним судам, як адміністративним,
підсудні усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.
Постанова про накладання адміністративного
стягнення є обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами,
установами, організаціями, посадовими особами і
громадянами.
Одним з основних загальних положень виконання постанов про накладення адміністративних
стягнень є їx обов'язковість для виконання відповідними державними i громадськими органами,
підприємствами, установами i організаціями, громадянами [11, с.98]. Постанова підлягає виконанню з моменту її винесення. Не підлягає виконанню постанова про накладання адміністративного
стягнення, якщо її не було звернуто до виконання
протягом трьох місяців з дня винесення, за винятком випадків відстрочки виконання постанови,
коли перебіг строку давності зупиняється, а також
в разі розгляду скарги або протесту.
Всі питання, пов’язані з виконанням постанови
про накладення адміністративного стягнення вирішується інспектором з охорони навколишнього
середовища.
Ст. 301 КУпАП України передбачає відстрочку
виконання постанов у вигляді штрафу. Інспектором, який виніс постанову про накладення адміністративного стягнення, може відстрочити її виконання на строк до одного місяця.
Висновки. Законодавче регулювання адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, як правило, передбачає застосовування штрафних санкцій. Враховуючи, що
головною метою адміністративно-правових стягнень є виховання порушника, тобто формування
у нього законослухняної поведінки [12, с. 343], і
при цьому головний виховний вплив спричиняється на порушника при виконанні окремих стягнень, є необхідним, на наш погляд, переглянути
розуміння змісту адміністративних санкцій, що
застосовуються за жорстоке поводження з тва-
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ринами. Поряд з цим, охарактеризувавши стадії
адміністративного провадження про притягнення
до адміністративної відповідальності за жорстоке
поводження з тваринами слід звернути увагу, що
розгляд даних справ здійснюється за загальним
правилом, але провадження у цих справах здійснюється відповідною інспекцією з охорони довкілля та посадові особи підприємств, установ та
організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу.
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ПИТАННЯ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ
ІВАНА ФРАНКА
Оксана БУНЧУК,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та історії держави і права
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
SUMMARY

The article offers the data that Ivan Franko was interested in customary law issues, the latter being prompted by M.
Drahomanov. The scholar admitted the necessity to introduce the customary law elements into the legislature in effect as
more often than not common people’s ideas of norms were in conflict with the laws in effect. Franko put forward an idea
that customs vividly reflected the genuine beliefs of common people; according to I. Franko there was an unmistakable
connection between customary-law norms and generally accepted moral and ethical principles. I. Franko was far from
idealizing customary law.
Key words: Ivan Franko, law, law sources, customary law, act.

***

У статті аргументовано дані про зацікавлення І.Франком проблемами звичаєвого права. Встановлено, що до
вивчення цього питання письменника спонукав М.Драгоманов. Учений визнавав необхідність уведення в чинне
законодавство елементів звичаєвого права, оскільки дуже часто народні уявлення про право входять у конфлікт з
діючими законами. І.Франко висловлював думку про те, що у звичаях виражені істинні народні прагнення, вказував
на тісний зв’язок між нормами звичаєвого права і морально-етичними нормами. У мислителя відсутня ідеалізація
звичаєвого права.
Ключові слова: І.Франко, право, джерела права, правовий звичай, закон.

П

остановка проблеми. Важливою ознакою
сучасної української історико-правової
науки є помітне зростання інтересу дослідників
до переосмислення творчих здобутків минулих
поколінь. Такі дослідження допомагають забезпечити створення неупередженої об’єктивної картини історичного розвитку правового світогляду
вітчизняних мислителів. У цьому аспекті аналіз
наукового доробку видатного вченого і громадського діяча Івана Яковича Франка (1856 – 1916)
видається корисним і актуальним.
І.Франко належить до низки найвизначніших представників української правової думки
другої половини ХІХ – початку ХХ століття. На
жаль, масове сприйняття І.Франка ґрунтується
на усвідомленні його виключно як письменника. Менше знають І.Франка – літературного критика, публіциста. В колективному уявленні про
І.Франка майже не знаходиться місця для усвідомлення його як вченого, що виявив глибокі та
оригінальні міркування в різних сферах науки:
філософії, економіки, політології, історії і, зокрема, у праві.
І.Франко не був фаховим юристом (мав учений
ступінь доктора філософії), проте його енциклопедичні знання сприяли формуванню власних поглядів на правові явища і процеси сучасної йому
дійсності. У висловлених ним більше ста років
тому прогресивних ідеях відображені інтелектуальні правові здобутки цілої плеяди українських
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письменників і публічних діячів, які є актуальними завдяки їх гуманістично-демократичній
спрямованості. Тому не випадково дослідження
І.Франка знаходять своє застосування в історикоправових працях сучасних науковців.
Актуальність теми дослідження. Важливим
чинником актуалізації теми даного дослідження
є те, що окремі концептуальні оцінки, міцно закорінені у франкознавстві, потребують перегляду.
Це, зокрема, стосується Франкового трактування
звичаєвого права. Нова історична доба зумовлює
зміну інтерпретацій постаті І.Франка як ученого, актуалізує його правосвітоглядні орієнтири,
висвітлює нюанси його правових ідей, збільшує
можливості пізнання його праць.
Дослідження поглядів І.Франка на звичаєве
право необхідне для систематизації, уточнення,
конкретизації, комплексного представлення міркувань І.Франка про право, визначення їх ідейнопрактичної значущості для українського суспільства в умовах розбудови правової держави. Вивчення специфіки поглядів І.Франка на питання
звичаєвого права видається важливим принаймні
з трьох причин: по-перше, з’ясовується вагомий
аспект наукової діяльності письменника; подруге, узагальнюються досягнення певного напряму вітчизняного франкознавства, присвяченого вивченню цього аспекту світогляду вченого;
по-третє, простежується гуманістичний зв’язок
між правовими ідеями сучасного і минулого,
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наступність у збереженні й розвитку демократичних традицій в Україні.
Ступінь наукової розробки теми. Вивчення
правових аспектів творчості І.Франка є складовою частиною франкознавства. Франкознавство,
як окрема галузь гуманітарної науки в Україні,
має більш ніж столітню історію. Загальний корпус франкознавства складають тисячі наукових
досліджень. Для того, щоб осягнути весь творчий
спадок мислителя, потрібні зусилля представників різних наук. Вивчення Франкових поглядів на
право розпочалося порівняно пізно. Спеціальним
працям передували, а потім з’являлися, паралельно до них, матеріали, які містили принагідні
міркування про правові погляди І.Франка. Окремі аспекти правових ідей І.Франка відображені
у працях про суспільно-політичні, філософські,
соціологічні, історичні та економічні погляди
мислителя. Погляди І.Франка на звичаєве право були частково розглянуті у історико-правових
дослідженнях О.Копиленка [6], О.Скакун [7],
В.Сокуренка [8, 9] та ін.. На творчий доробок
І.Франка у галузі звичаєвого права звертала увагу
М.Гримич, досліджуючи звичаєве право українців
ХІХ – початку ХХ століття [5].
Мета дослідження полягає у комплексному
історико-теоретичному аналізі наукової спадщини І.Франка, виокремленні поглядів письменника
на звичаєве право, як важливого зрізу його багатостороннього світогляду, що зберігає науковопрактичну значущість у наші дні. Важливо також
з׳ясувати теоретичне підґрунтя поглядів І.Франка
на питання звичаєвого права, визначити причини
прояву наукового інтересу мислителя до проблем
звичаєвого права.
Виклад основного матеріалу. У ранніх наукових розвідках І.Франка відображені погляди мислителя на походження та сутність права.
Описуючи зародження права, вчений констатував, що людське суспільство, як і будь-яка складна система, може нормально функціонувати й
розвиватися лише опираючись на певні правила.
Такими правилами у первісному суспільстві, як
наголошував І.Франко, виступали звичаї, традиції, ритуали, обряди і міфи. У міркуваннях
вченого про виникнення права відчутний вплив
ідей Ч.Дарвіна, Г.Спенсера, О.Конта, І.Канта,
Дж.Мілля та ін., органічної, теологічної, патріархальної, договірної, історико-матеріалістичної
теорій і теорії насильства.
Багатоджерельність світогляду збагатила ерудицію письменника, надала їй енциклопедичного
характеру, сприяла формуванню власних поглядів
на взаємодію людини і суспільства, походження
februarie 2015

права. З його точки зору право є соціальним витвором, що складається під впливом моралі, традицій, звичаїв, відображає потреби та інтереси
людини і тому є первинним щодо закону держави,
позитивного права.
У другій половині ХІХ ст., завдяки зростанню
етнографічних досліджень, особливо привабливими для дослідників стали початкові періоди
соціальної історії. Аналізуючи закономірності
суспільного розвитку, І.Франко розглядав процес виникнення ранньої державності, моральних
і правових інститутів, звичаїв. Він вважав, що
впродовж тривалого часу люди жили, не маючи
уявлення про державу і право. Це була епоха первісного суспільства. Право та держава з’явилися
на певному етапі історичного розвитку людства.
Першою причиною виникнення права І.Франко
вважав авторитет звичаїв і дотримання окремих
символічних дій. Письменник зауважував: „Товариські, економічні і межиплемінні відносини
людей в тій добі стояли під ненастанним впливом
тих церемоній; ніхто не смів виломитися з-під їх
власті. Совість, моральність, релігія тонули і щезали ще зовсім у мраці церемоній, і аж звільна
почали з неї виділюватись, різницюватись. Церемонії зразу були всім, становили все; повнячи їх,
чоловік був і моральний, і релігійний, вони були
первісною релігією… ” [10, т. 45, с. 109].
У праці „Мислі о еволюції в історії людськості” І.Франко описав процес зародження права у
формі звичаїв. Людське суспільство, як і будьяка складна система, може нормально функціонувати й розвиватися лише опираючись на певні
правила. Для регулювання відносин між людьми
та їхніми об’єднаннями в додержавному суспільстві сформувалися певні правила поведінки. Ці
правила забезпечували порядок і стабільність у
суспільстві, орієнтували людей на досягнення їхньої мети. Формами виразу правил поведінки, які
діяли в первісному суспільстві, виступали звичаї,
традиції, ритуали, обряди і міфи. Вчений підкреслював: „…В тій первісній добі суспільного життя
всяка діяльність чоловіка була обрядом, що ціле
його життя, як і життя нинішніх вище розвинених
„дикарів”, зв’язане і обплутане було обрядами та
церемоніями” [10, т. 45, с. 108]. Вони регулювали різні способи отримання їжі, а також сімейношлюбні відносини.
Збільшуючись, внаслідок тіснішого згрупування людей, обряди і звичаї починали охоплювати всі сторони індивідуального та суспільного
життя. З випадкових формальностей вони ставали
„обов’язковими путами для кождого”. Гарантом
їх дотримання здебільшого був не примус, а страх
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перед надприродними силами та богами. Для
первісних людей звичай пов’язувався з міфічною
побудовою світу. Додержання звичаїв означало
повагу до пращурів, дух яких постійно спостерігає за життям на землі. Всяке порушення звичаїв
могло призвести до негативної реакції духів землі та накликати небезпеку на людей. Так звичай з
права людини на конкретний вид поведінки стає
ще й обов’язком. Перші звичаї, які І.Франко називає звичайними формами людського зрушення,
„в дальших поколіннях набирали безмірно більшої сили яко установи давні, предківські, ба, дані
людям самими богами, т.є. святі і для кожного
обов’язкові. І як зразу заховування або незаховування тих звичаїв було ділом чиста случайності
або потреби єдиниць, – тепер сталося обов’язком
кождого, обов’язком, котрий треба було повнити,
не думаючи о тім, чи він потрібний і розумний,
чи ні” [10, т. 45, с. 109]. Саме “велику силу звичаїв і додержання церемоній” письменник визнавав
першою причиною виникнення релігії, моралі,
права і політичної влади.
І.Франко зауважував, що звичай, як джерело
права, передував закону. У праці „Найновіші напрямки в народознавстві” (1895) він підкреслив,
що систематично опрацьоване і коментоване римське чи німецьке право, яке викладається тисячами способів в університетах, бере свій початок в
звичаях, правових поглядах і народних інституціях римлян або німців.
Для вивчення життя і побуту українського народу в 1883 р. за активною участю І. Франка був заснований „Етнографічно-статистичний кружок”.
У листах до І.Франка М. Драгоманов привертав
увагу всіх членів Етнографічно-статистичного
гуртка до проблем звичаєвого права. З цієї кореспонденції І.Франкові стало відомо про інтенсивне
вивчення цього питання в Росії другої половини
ХІХ ст. М.Драгоманов підкреслював, що велику
роль у цьому зіграли саме українські дослідники,
серед яких виділяв П. Чубинського, О. Кістяківського, П. Єфименка, О. Єфименко. У подальшому, І.Франко неодноразово використовував дослідження вказаних авторів у своїх працях.
М. Драгоманов висловлював своє незадоволення з приводу просвітньої діяльності українців
у Галичині. Він наголошував на відсутності провідної ідеї, теми праць у роботі Етнографічностатистичного кружка. Зупиняючись детальніше
на цьому питанні, учений писав: „Як собі хочете,
а я настоюю на тому, щоб кружок проштудировав Мена й Ф. Мауера та концентрувавсь на вислідах гром. життя й права в Галичині” [2, с. 71].
М.Драгоманов закликав І.Франка, як і всіх членів
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Етнографічно-статистичного гуртка, досліджувати звичаєве право в Галичині, радив студіювати праці Богошича (“Apercu des travaux sur le
droit coutumien en Kussie» (Paris, Larose, 1879),
О.Кістяківського (“Программа для собирания
юридических обычаев и народных воззрений по
уголовному праву» (1878 р.). Він підкреслював,
що саме ці роботи дають можливість показати,
“наскільки наука про звичаєве право в Росії єсть
українська наука, бо й в Архангельську губернію
її заніс Єфименко” [2, с. 61-62].
М.Драгоманов також радив ознайомитися з
дослідженнями Оршанського (“Исследования по
русскому праву обычному и брачному” (Петербрург, 1879 р.) та Заруднаго (“Законы и жизнь.
Итоги исследования крестьянских судовь” (Петербург, 1874 р.), оскільки вони показують “…на
скільки писане право не сходиться з звичайним і
в чім остатнє часто розумнішче. Стаття Оршанського “Нар. судь и Нар. право” капитальна
штука, навіть для Європи…” [2, с. 61-62]. Серед
книг, які М.Драгоманов присилав до Львова, були
праці відомого юриста та етнографа Є. Якушкіна „Обычное право” (до речі, класичний бібліографічний покажчик Є. Якушкіна за період
1876-1889 рр. містить більше 3500 книг і статей,
присвячених звичаєвому праву) [10, т. 49, с. 68].
М. Драгоманов заохочував членів „Етнографічностатистичного кружка” до збирання відомостей
щодо звичаєвого права. Саме у звичаєвому праві
він вбачав відображення безпосередньої народної
правосвідомості. Він підкреслював наявність у
звичаєвому праві таких аспектів, які становлять
неоцінимий внесок у розвиток ідеї нової правосвідомості народу. Багато положень звичаєвого
права, на його думку, є важливими для розвитку
нових ідей справедливості [2, с. 72-73].
У відповідях на листи М. Драгоманова І. Франко погоджувався із важливістю вивчення українського звичаєвого права, давав високу оцінку рекомендованим джерелам. Він писав: „Щодо права
звичаєвого, то я звернув на нього увагу ще 1882
року в статейці „Громадський суд у Добрівлянах”,
напечатаній в посліднім, не вийшовшім у світ
н[оме]рі „Світу”, де я після книги засідань ради
громадської зладив статистику її засудів за кілька
рік. Надіюсь, що скоро ми будемо мати під руками
книги о тім праві, то підуть і реферати, і збирання
матеріалів про Галичину” [10, т. 48, с. 437].
Під впливом порад М.Драгоманова І.Франко
звернув увагу на теоретичні аспекти звичаєвого
права, конкретні випадки його застосування в минулому та в сучасних цивільно-правових, сімейних і земельних відносинах. Письменник розгляfebruarie 2015
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дав звичаєве право у тісному зв’язку з нормами
місцевого самоврядування, досліджував архівні
документи, етнографічний матеріал правового
характеру, практику роботи судів, органів самоврядування. У його наукових розвідках порушена
проблема впливу звичаєвого права на перші писані пам’ятки українського права.
Для розуміння Франкового ставлення до проблеми звичаєвого права важливим є такий уривок
з листа до М. Драгоманова (14 травня 1884 р.): „До
нашого звичаєвого права почав я два малесенькі
причинки в „Світі”: „Лісові шкоди і кари в Нагуєвичах” і „Громадський суд в селі Добрівлянах”.
Про суди громадські у нас дуже мало мож буде зібрати матеріалу, так як в тім згляді громаді наші
мають дуже маленьку автономію, та й тут кожний
поступок згори приписаний. Цікавіші речі я надіюсь з часом зібрати по наслідственному праву (у
мене вже тепер набереться невелика колекція мужицьких тестаментів і шлюбних інтерциз – треба
тільки де в чім доповнити і обробити). Впрочім,
мені здається, що звичаєве право у нас чим дальш
все більше відтискається від життя, так що і тепер
уже головні його контури відтворити можна хіба
по бесідам, приказкам та лиш деяким нечисленним правовим звичаям. Задля того я думаю, що
студіум того права…?” [10, т. 48, с. 441-442].
Саме за порадою М.Драгоманова І.Франко
звернув увагу на праці О.Єфименко – однієї з найвідоміших українських учених к. ХІХ – ХХ ст.,
у роботах якої знайшли відображення найрізноманітніші історичні, економічні, етнографічні та
юридичні проблеми. Її праці - „Народні юридичні погляди на шлюб” (1874), „Народні юридичні
звичаї лопарів і самоїдів” (1877), „Суб’єктивізм
у російському звичаєвому праві” (1884) та ін. присвячені правовим звичаям народів Півночі,
народним поглядам на шлюб і сім’ю. Вона була
першою жінкою-професором історії не тільки в
Україні, але й у всій Російській імперії. У листі до
І.Франка від 5 травня 1884 р. М.Драгоманов, закликаючи студіювати російські праці про звичаєве право, радив вивчати статті О.Єфименко, “щоб
показати, на скілько в звичаєвому праву єсть точок, котрі получають нову ціну для опори нових
ідей справедливости” [2, с.72]. 14 травня 1884 р.
у листі-відповіді І. Франко підтвердив цінність
статті О.Єфименко “Трудове начало в русском народном праве”. Він також наголошував на необхідності її перекладу та перероблення таким способом, “щоб приміри великоруські відсунути на
дальший план (не викидаючи зовсім, а трактуючи
тільки par exemple і так, як і прочі слов’янські), а
зате построїти всі виводи на фактах чисто украfebruarie 2015

їнських, а главноє, підобрати чим більше галицьких” [10, т. 48, с. 441]. Розвідка О.Єфименко “Трудовое начало в народном обычном праве” була
надрукована у серії науково-популярних книжок
загальноосвітнього характеру – „Наукова бібліотека”, яка видавалася у Львові в 1887-1888 рр. за
редакцією І. Франка [10, т. 49, с. 112].
Франкові імпонували міркування О.Єфименко
про важливість вивчення народних юридичних
звичаїв та ставлення селянства до землі. Вона
відстоювала створення національного руського
права, яке б ґрунтувалося на народній правовій
свідомості, в основі якого лежали б санкціоновані
звичаї, а не нормативні акти держави, що закріплювали інтереси панівних верств. Незважаючи
на те, що волю законодавця О.Єфименко називала
„штучним шляхом” розвитку права, що суперечить
природному – звичаєвому – шляху, законодавча діяльність держави визнавалося нею як „органічна
необхідність”. Вчена неодноразово звертала увагу
на необхідність введення в чинне законодавство
елементів народного права. У багатьох наукових
розвідках І.Франка зустрічаються аналогічні пропозиції. Він закликав досліджувати звичаєве право українського народу і використовувати ці знання в процесі законотворення. “Численні факти,
де уявлення народу про право увійшли в конфлікт
з австрійськими законами, призводячи до дуже
прикрих і фатальних наслідків для цього народу,
стали, як здавалося, досить сильним поштовхом
до вивчення цих народних уявлень про право в
усій їхній повноті”, - зауважував І.Франко[10,
т.44, кн.1, с. 487].
Розгляд І.Франком питань звичаєвого права був пов’язаний з його зацікавленням етнографією і фольклористикою [10, т. 29, с. 81]. У
студії „Przyczynek do etnografii ludu kuskiego na
Wolyniu” (1888 р.) І. Франко зауважував, що існують місцевості, які з погляду етнографії значно
цікавіші і менше досліджені від інших. До таких
земель в Галичині він, насамперед, зараховував
Лемківщину, „… тобто той гірський куток (повіти Ясельський, Сандецький, Санацький), де українське населення межує безпосередньо з масою
польського населення, не з одного боку, а словацького – з другого іде, крім напрочуд цікавої мови,
можна було б найкраще простежити процес переходу етнографічних матеріалів від одного народу
до другого, процес міжнародного обміну понять,
поглядів і витворів духовного життя народу” [10,
т. 27, с. 211].
Питання звичаїв загалом, а також конкретно
звичаєвого права та правових звичаїв І. Франко
розглядав у праці „Найновіші напрямки в наро-
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дознавстві” 1895 р. Вчений стверджував, що для
пізнання народу необхідно пізнати людей, які
мешкають на конкретній території, пізнати їхнє
сучасне та минуле становище, фізичні та розумові особливості, економічне становище, політичні
та суспільні інститути, торговельні та духовні
зв’язки з іншими народами. „Говорячи про народ, ми розуміємо тут не всю масу, що мешкає
в певному краї, але тільки ті нижчі верстви, які
найменше зазнали цивілізаційних змін, найбільше зберегли слідів давніших епох розвитку” [10,
т. 45, с. 254-255].
Як підкреслює І. Усенко, дослідження звичаєвого права мають давню традицію: „Питання про
походження, еволюцію, зміст, функцію, структуру, типологію звичаю та звичаєвого права, детермінанти їх чинників уже кілька століть займають
почесне місце у наукових пошуках вітчизняних і
зарубіжних учених у рамках правознавства, етнографії, соціології, політології, етнології, психології, історії, культурології, соціальної та юридичної
антропології” [3, с. 35].
У працях вчених-етнографів наявна вимога
вийти за межі суто юридичних уявлень про звичаєве право. Вони відстоюють розуміння звичаєвого права як форми народної самосвідомості,
продукту етнотворчості, елементу фольклорної
культури. Так, сучасна дослідниця О. Івановська
виступає проти „небезпечної наукової відокремленості правових галузей від загального осягнення творчості людського духу, що завжди первинно
відбувалося у вербальних формах, міфологічних
символах, художніх образах, ритуальних типах
поведінки” [1, с. 7-8]. На її думку, для звичаєвого
права властиві всі ознаки фольклорного продукту:
усна форма передачі, анонімність та колективні
авторства, варіативність. Ми вважаємо, що така
позиція найбільше співзвучна до Франкового розуміння звичаєвого права.
І. Франко писав: „… Від віків ішла і ненастанно йде інфільтрація думок, вірувань, звичаїв від
вищих верств до нижчих; не одне йшло й противно, знизу вгору. Збираючи і розслідуючи зостанки його вікового процесу наука народовідання
(фольклору) є частиною ширшої науки – історії
цивілізації людської. Що обік чисто історичного
інтересу ся наука може і мусить мати високе значення моральне, що може і повинна впливати на
письменство, поезію, штуку, законовідання і праводавство, – се легко зрозуміти, та се прикмета,
властива всякій історичній науці. Адже недаром
сказано: historia vitae magistra1” [10, т. 31, с. 122].
1
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Історія – вчителька життя.

Правознавство, на думку І. Франка, дотичне до
такої галузі знань, як народознавство. „ Певна річ,
що те право римське або німецьке, яке вчать по
наших університетах, систематично опрацьоване,
коментоване і викладуване тисячами способів, до
сфери нашого народознавства не належить, – писав він. – Але, якщо з одного боку, запитаємо про
його початок, то невдовзі відшукаємо його в звичаях правових поглядах і народних інституціях
римлян або німців – але ж джерела його лежать в
галузі народознавства. А з другого боку, серед нашого народу знайдено аналогічні погляди і правові звичаї, відмінні від тих, які тепер у нас панують,
проте живі, сильні і тривалі і так само належать до
галузі народознавства” [10, т. 45, с. 255].
І. Франко підкреслював, що незважаючи на
недостатнє вивчення звичаєвого права, як однієї із сторін світогляду і побуту народу, численні
українські етнографи та історики прийшли до висновку про риси індивідуалізму в „природі” українського народу, на противагу великоруському
племені, яке живе колективними одиницями. Серед досліджень в галузі історичного життя українських селян вчений називав праці українського історика права, фахівця з історії права слов’янських
країн, професора Київського університету М. Іванишева [10, т. 44, кн.1, с. 488]. Саме діяльність
М.Іванишева – видатного археографа та юриста
– сприяла створенню унікального серійного видання – „Актов Юго-Западной России”, більша
частина томів якого стосувалася юридичного побуту населення західноруських територій.
Вчений висловлював думку про те, що у звичаях виражені істинні народні прагнення, закони, які приймаються у державі тільки тоді будуть
об’єктивними і ефективними для більшості людей, коли будуть враховувати ці звичаї [10, т.46,
кн.1, с. 302]. У праці „Жіноча неволя в руських
піснях народних” письменник підкреслив, що
„муза народна глядить глибше і судить гуманніше,
ніж учена справедливість” [10, т. 26, с. 127]. На
його думку, кожна дитина в селі живе і виростає
серед, атмосфери старих звичаїв і саморідної моральності. Саме це вберігає людину в подальшому
від вчинення неправильних дій [10, т. 26, с. 252].
У листуванні І.Франка з чеським вченим
І.Пастрнкою велася мова про питання звичаєвого
права. Так, у листі від 11 грудня 1901 р. письменник вказував на розгляд звичаєвого права середніх віків у книгах А.Рамбо (Rambaud “Historie
de la civilisation francaise”) та Ейкена (Eicken
“Geschichte der mittelalterlichen Weltanschauung”).
Радив також звернути увагу на працю “Grimm,
Deutsche Rechtsaiterthümer і деякі новіші праці про
februarie 2015
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звичаєве право середніх віків” [10, т. 50, с. 195].
З дослідженням звичаєвого права пов’язане
спілкування І.Франка з українським правознавцем В.Охримовичем. Після закінчення юридичного факультету Львівського університету в 1894
р., В.Охримович з 1897 р. викладав у ньому право. Пізніше він працював адвокатом у Заліщиках
та ін. містах Галичини, був одним із засновників
Української націонал-демократичної партії (1899),
редактором газет „Свобода” (1900) і „Діло” (1902,
1906-1907, 1924-1925), депутатом австрійського
парламенту, дійсним членом НТШ у Львові. Він
був також членом радикальної партії. І.Франкові
була відома праця В.Охримовича “Звідки взялася
назва бойки?”. Про дослідження В.Охримовича
“Знадоби до пізнання народних звичаїв і поглядів правних”, І.Франко писав у листі до автора:
“Я прочитав поки що вступ і думаю, що він дуже
добрий, власне, для наших юристів” [10, т. 49,
с. 530].
І.Франка з В.Охримовичем об’єднувала не
лише громадсько-політична діяльність, тим більше, що у цій сфері між їхніми поглядами спостерігалися розбіжності. Учених пов’язувала наукова
та публіцистична праця, центральним питанням
якої було звичаєве право. У 1895 р. за задумом
І. Франка в журналі „Житє і слово” було опубліковано ряд заміток і студій В.Охримовича про звичаєве право. До досліджень на цю тему письменник додав власні зібрані виписки і оповідання про
існуючі пережитки українських звичаїв, описані
ним у статті „Сліди снохацтва в наших горах” ( у
четвертій книзі журналу „Житє і слово”) [10, т. 50,
с. 14]. І.Франко не тільки публікував розвідки
В.Охримовича про звичаєве право, письменник
також радився з ним, щодо різних ситуацій, як із
фаховим юристом [10, т. 50, с. 45, 220].
І. Франко розглядав правовий звичай не як
фіксовану норму, а як модель поведінки, яка відображає усвідомлення народу про праве і неправе.
У своїх дослідження він чітко виділяв історичне
співвідношення між правовим звичаєм і законом.
Початково право виражалось практично виключно у формі правових звичаїв. Але поступово, державна влада, забезпечуючи свій захист одним правовим звичаям і відмовляючи у цьому захисті всім
іншим, здійснює власний відбір між звичаями.
Період спільної дії звичаю та закону характеризується тим, що відповідні органи держави видають
у вигляді законів колишні звичаї. Проте, в подальшому наступає етап повного панування закону, в
якому виражена воля влади, і утиск силою авторитету звичаєвого права. Вчений не заперечував,
що закон здатний служити засобом свідомого влаfebruarie 2015

штування життя на основі розумного і справедливого. Разом з тим, І. Франко підкреслював, що не
завжди закон виконує це призначення, подекуди,
його дія приводить до абсолютно протилежного
результату.
В питаннях звичаєвого права відображаються різноманітні аспекти культурного, соціальноекономічного та політичного розвитку суспільства.
Віддзеркалення звичаєвого права, як регулятора
поведінки людей, спостерігається у повсякденному житті. І.Франко, крім дослідження звичаєвого
права в контексті визначення безпосереднього
джерела права, особливу увагу звертав на вплив
вітчизняного звичаєвого права щодо процесу становлення національної правової системи. Він вважав, що норми звичаєвого права глибоко вкорінені в історію українського народу. Навіть у періоди
бездержавності, саме звичаєве право було власне
українським, воно не тільки регулювало поведінку людей, але і слугувало формою збереження національних ідеалів, характерних рис ментальності
українського суспільства. І. Франко аналізував відображення звичаєвих норм у законодавчих збірниках, а також його дію в різних галузях права.
Звичаєве право письменник розглядав у широкому розумінні, як явище духовної спадщини поколінь їхніх культурних традицій.
Аналізуючи австрійське право, яке діяло на
українських землях в кінці ХІХ – на початку ХХ
століття, І.Франко звертав увагу на такі його джерела, як австрійський закон та місцеве звичаєве
право. Варто наголосити, що Франкова повага
до закону, не перешкоджала вченому критично
ставився до діючих нормативно-правових актів
австрійської, а відтак Австро-Угорської держави. У розвідці „Етнографічна експедиція на Бойківщину”, І.Франко підкреслював, що звичаї, які
склалися в житті людей, сильніші за будь-які привнесені приписи органів влади[10, т. 36, с. 85-86].
Письменник зауважував, що серед народу укорінився ряд звичаїв, які діяли від діда-прадіда і, навіть, зміна їхніх принципів приписами закону, не
відмінили їхнього сприйняття і поширення між
людьми.
І. Франко наголошував на тому, що етнографічні дослідження українського народу як у Галичині,
так і на Буковині обмежуються практично тільки
записами пісень, прислів’їв, загадок, оповідань;
спостереженнями за звичаями, обрядами та забобонами, описами одягу. Інші форми побуту мало
привертали до себе уваги. „Майже зовсім не звернено її й досі на побутове право і форми землеволодіння; а це йде в парі із зовсім майже непорушною
ділянкою історії економічного розвитку україн-
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ського (і польського) народу в Галичині, - зауважував письменник. Він підкреслював, що “численні
факти, де уявлення народу про право увійшли в
конфлікт з австрійськими законами, призводячи
до дуже прикрих і фатальних наслідків для цього
народу, стали, як здавалося, досить сильним поштовхом для вивчення цих народних уявлень про
право в усій їхній повноті” [10, т. 44, кн.1, с. 487].
Аналізуючи порядки і побут родинної общини
(„задруги”) І. Франко вказував на існування у ній
справедливого „народного почуття права”.
Висновки. Процес виникнення права І.Франко
простежував, з’ясовуючи історичний розвиток
людства. Безумовно, особлива увага вченого була
спрямована на визначення процесу появи та еволюції права. Він детально розглянув зародження
права у формі звичаїв додержавного періоду і
їхню поступову трансформацію після виникнення
держави. Особливе місце у системі правових поглядів І. Франка займають міркування про джерела права. Вчений детально охарактеризував особливості звичаїв та нормативно-правових актів.
Увагу мислителя до вивчення українського звичаєвого права привернув М.Драгоманов. І.Франко
виходив за межі суто юридичних уявлень про
звичаєве право, він розглядав його не тільки як
джерело правової культури народу, але також як
продукт народної самосвідомості. В останньому
випадку норми звичаєвого права, як підкреслював
учений, стають цікавими для дослідників з різних
галузей знань: істориків, етнографів, літературознавців і юристів. Правовий звичай у розумінні І.Франка – це швидше модель поведінки, яка
відображає усвідомлення народу про правильне
та неправильне. Він також досліджував вплив вітчизняного звичаєвого права на становлення національної правової системи.
В питанні співвідношення правового звичаю
і закону І.Франко вказував, що правовий звичай
набагато давніший від закону, який встановлюється державною владою. Звичай, як генетичне джерело права, бере свій початок ще з додержаного
періоду існування людей. Але найбільший парадокс правової еволюції проявляється у тому, що
і на найвищих її стадіях співіснування правового
звичаю і встановлених людською владою законів
не припиняється, а набуває тільки нових різновидів і характеристик. Зрівняння всіх учасників
правових відносин в користуванні правами (природними) за допомогою законів держави стане
найвищим ступенем еволюції і розвитку права від
правового звичаю до правового закону. Саме тоді
право буде справедливим і відповідатиме своєму
істинному призначенню.
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І.Франка визнавав необхідність уведення в
чинне законодавство елементів звичаєвого права, оскільки дуже часто народні уявлення про
право входять у конфлікт з діючими законами.
І.Франко висловлював думку про те, що у звичаях виражені істинні народні прагнення, вказував
на тісний зв’язок між нормами звичаєвого права
і морально-етичними нормами. Разом з тим, у
мислителя відсутня ідеалізація звичаєвого права.
Він вказував на перетворення звичаїв у допоміжне джерело права, до якого звертаються у разі
відсутності потрібних норм письмових джерел
права.
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SUMMARY

The characteristics of “Legal protection” and it’s definition are brought out in the article. The definition of the subjective
legal right of everyone to legal protection has been formulated. The concept of legal protection of human rights is specified
– a jurisdictional law enforcement activities of state agencies, local governments, non-governmental organizations authorized by the state, aimed at the use of such types of state coercion as a remedy, legal liability, prevention or termination of
right violations. At the article is clarified the term “Right of everyone to legal protection as a subjective legal right”: it is
enshrined by law and guaranteed by state the possibility of use in the process of national law applying jurisdictional activity
of state agencies, local governments, non-governmental organizations authorized by state action to apply these types of state
coercion as a restoration of the right, legal liability, prevention or termination of law violations.
Keywords: legal protection, the subjective legal right of everyone to legal protection.

***

В статье рассматриваются дискуссионные в юридической литературе вопросы признаков правовой защиты,
соотношения понятий «правовая защита» и «правовая охрана». Методологической основой проведенного научного
исследования стали общие методы научного познания, а так же методы, применяемые в юридической науке:
анализа и синтеза, формально-логический, сравнительно-правовой, статистический и другие. В данной статье
уточняются существующие в юридической науке признаки и определение понятия «правовая защита», выявлены
структурные элементы субъективного юридического права каждого на правовую защиту, формулируется понятие
этого субъективного юридического права.
Ключевые слова: правовая защита, субъективное юридическое право каждого на правовую защиту.

F

ormulation of the problem. Today in postSoviet countries at the forefront the public
human rights protection movement came out [1, р.
3]. This movement marked by the emergence of an
active human rights NGOs, the value of which is undoubtedly significant. For example, in March 2014
the department of civil society development strategies of the National Institute for Strategic Studies
under the President of Ukraine said: «The function of
human rights protection in Ukraine is performed, in
addition to government bodies, by the institutions of
civil society (NGOs and movements, the media, etc.),
making it «instead of» or even «against» the actions
of public authorities, including - of law enforcement
ones. Impact of NGOs on human rights sphere and the
degree of «permeability» of their control, of course,
are much lower than that of government, but the effect obviously tends to increase. Non-governmental
human rights organizations, first, provide the assistance that can not be fully provided by public, social
institutions, governmental human rights organizations, Parliament Commissioner for Human Rights,
the justice authorities. Second, the non-governmental
human rights organizations exercise public control
and influence on the implementation of state policy
in the sphere of human rights protection. It is noticeable that there is request for such activities at Ukraifebruarie 2015

nian society. Thus, according to a survey conducted
in May 2013 by the Fund «Democratic Initiatives»
and the Razumkov Center, 57.4% believe that public
organizations should first deal with the protection of
vulnerable groups, 49.7% - to provide people legal
and other assistance in defending their rights, 45.5% to control the activity of powers, etc.» [2].
Thus, now the concept of «legal protection» of human rights and fundamental freedoms, human rights
activity is associated with the activity of non-state actors. It is called into a question even the «legitimate
use of force in rights protection». Moreover, if earlier,
scientists have stressed that, unlike law enforcement,
the rights protection «excludes any compulsion» [3,
р.26-27], today it is a fact: it involves compulsion. At
the same time, there is no doubt that the entire public (non-governmental) human rights activity mainly
focuses on providing exactly state-legal protection.
Consequently, the state-law can not be withdrawn
from the concept of human rights or rights protection
activity [4, p. 24].
The purpose of this article is to clarify the terms
«legal protection», to formulate a definition of «the
human right to legal protection».
Basic material. Article 13 of the Convention
guarantees everyone the right to an effective remedy:
«Everyone whose rights and freedoms as set forth in
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this Convention are violated shall have an effective
remedy before a national authority notwithstanding
that the violation has been committed by persons acting in an official capacity».
The European Court of Human Rights does not
take its understanding of remedies exclusively to situations where the violation of subjective legal right
has occurred. An example of this is the case «Jabari
v. Turkey» of July 20, 2000 № 40035/98 [5]. In November 1997 the applicant escaped from Iran to Turkey because of fear of being condemned for adultery,
a crime under the law of Iran, and be punished by
stoning or flogging. The applicant was arrested at the
Istanbul airport on the grounds that she had entered
Turkey using a forged passport. She has not been
charged in connection with forged passport, but an order on her deportation was issued. Later the applicant
lodged an asylum application, which was rejected by
the authorities on the ground that the applicant did
not submit it within five days of her arrival in Turkey.
On 16 February 1998 the applicant was granted refugee status by the UNHCR. On 8 March 1998 the applicant lodged an application with the Ankara Administrative Court against her deportation. On 16 April
1998 the Ankara Administrative Court dismissed the
applicant’s petitions on the ground that there was no
need to suspend her deportation since it was tainted
with any obvious illegality and its implementation
would cause irreparable harm to the applicant.
The applicant maintained that her removal
to Iran would expose her to treatment prohibited by
Article 3 of the Convention, which provides: «No one
shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment».
She urged the Court that she did not have an effective remedy under Turkish law to challenge the deportation, hence violation Article 13 of the Convention
took place. The Court noted that in view of the fact
that Article 3 enshrines one of the fundamental values of a democratic society and contains an absolute
prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment, the application of a person who
claims that his or her deportation to a third country
may threatened his or her with behaviour prohibited
by Article 3 should definitely be checked carefully.
The Court was not convinced that the authorities of
the respondent State conducted any full assessment of
the applicant’s statements, including their controversial nature. It appears that non-compliance with the
registration requirements within five days according
the Regulation on Asylum of 1994 deprived her of
checking the actual causes of her fear of being returned to Iran. According to the Court, the automatic
and mechanical application of such a short time limit
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for filing an asylum application should be regarded as
contradicting the protection of the fundamental rights
enshrined in Article 3 of the Convention.
The Court noted that in respect of the categories
of cases which addresses the issue of the right not
to be tortured, public authorities must implement an
independent and in-depth analysis of individual applications about a possible violation of the law, and
therefore the Court held that judicial validation mechanism Mrs. Jabari’s application of not meets the requirements Article 13 of the Convention.
Therefore, the Court includes in the concept of legal protection preventive measures. In the Court’s decision in the case of «Merit v. Ukraine» dated March
30, 2004 [6] the Court included terminating (stopping) remedies in the concept of «legal protection».
According to circumstances of the case the applicant was under investigation for a long time, during
which the applicant was held as a defendant, which
significantly limited his legal status. In accordance
with Article 6 paragraph 1 of the Convention the applicant complained on the unreasonable duration of
the criminal proceedings against him. He also complained about the lack of effective remedies in respect
of his complaint as required by Article 13.
The Court reiterates that Article 13 guarantees an
effective remedy before a national authority in the
case of violation of the provisions of Article 6, paragraph 1, with respect to the proceedings within a reasonable time (decision in the case «Kudla v. Poland»,
N 30210/96 [7]).The Court reiterated that the remedy
is «effective» if it can be used either to accelerate the
Court’s decision in the case, or to provide appropriate compensation to the applicant for the delay, which
was made.
Thus, the Court concluded that there was a violation of Article 13 of the Convention in this case because of the lack of effective and available remedies
in domestic legislation in respect to the applicant’s
complaint about the duration of the criminal proceedings.
Hence the legal position of the Court is that a legal
remedy considered to be effective if it is aimed at:
а) the acceleration of the trial or
b) to receive compensation for already committed
delay in the proceedings.
Consequently, the requirement for interdict legal
remedies in national law enforcement is a priority. In
some of his other decisions the Court noted that preventive protection is a necessary component of legal
protection emphasizing that this preventive protection applies when a violation has actually not happened, but there is real threat that it will be held [4,
p. 78-80].
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Article 55 of the Constitution of Ukraine guarantees everyone the right to challenge in court the decisions, actions or omissions of public authorities, local governments, officials and officers. Everyone has
the right, after the exhaustion of domestic remedies
to seek protection of their rights and freedoms in the
relevant international judicial institutions or the relevant bodies of international organizations, member
or participant of which is Ukraine.
Article 16 of the Civil Code of Ukraine, developing the provisions of the Constitution of Ukraine defines the following methods of protecting civil rights:
the recognition of rights; termination in violation of
any law; recognition of the illegal decisions, actions
or omissions of a public authority, its officials or officers.
Legal literature (O. Nalivajko, P. Rabinovich,
T. Pashyk, ect.) emphasizes that these means belong
to the group of ways to protect civil rights, the application of which can prevent or stop infringement.
Thus, the concept of legal protection includes measures to prevent violations of rights or interests, and
terminating measures. However, in the legal literature
there is no consensus among scientists about the concept of «legal protection» and its relationship with the
concept of «legal protection», as well as the content
of these concepts.
T. Pashyk [4] explaining at Dissertation for gaining the scientific degree of candidate of legal sciences “Right for Effective State Protection of Human
Rights and Freedoms” that according to S. Alekseev, protection of the right is a public-compulsory
activities aimed at implementing the «restoration»
of tasks, i.e. restoration of violated right, and enforcement of legal obligations [8, р.280]. Thus, it
comes to restoring already violated human rights,
and therefore protection is reduced solely to the restoration measures. At the same time, according to
the scientist, this activity does not include any measure of legal liability as damages, moral damages.
At the same time, in their decisions, the European
Court of Human Rights has repeatedly stressed that
the non-pecuniary damage is one of the necessary
«elements» of legal protection. The scientist does
also not take into account that protective measures
of law, which is based on the public interest, are responsibility measures. Though they have different
object - law order, rather than aimed at the protection of subjective rights, but they are measures of
protection of law as it is other object. This point of
view was dominant in the Soviet Union, where was
a priority of society, which was identified with the
state, and only after the public interest was a man
with his subjective legal rights. Therefore, to ensure
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law and order at that time it was reasonable to use
the term «protection» as a synonym for «defence»
and fill the term «protection» is the legal meaning of
the term «defence».
Thus, the appointment of «legal protection» is that
to use it as a kind of coercion when a subjective legal
human right has been violated.
According to some scholars on the legal protection of subjective legal rights only covers legal liability and excludes the following types of state coercion
as a warning and stopping (termination) [9; 10, р.1321]). Accordingly, these scientists narrow the range
of measures which relate to legal protection that is not
due to the including the prevention and termination to
legal measure.
Thus, T. Pashyk [4] explaining that according to
E. Gida «... all measures aimed at preventing violation of subjective rights and which correspond to the
following types of state coercion as a warning and termination is a legal security but not legal protection.».
Hence preventive and terminative measures are not
included into the legal protection as they take place
before subjective legal violations of human rights
and, unlike remedies, not aimed at the restoration of
the right already violated». Thus, says the scientist
E. Gida «defence includes measures applied before
the human rights violation, and protection - after the
violation» [11, р.759].
Omission of preventive measures to legal defence
precludes the «evolution» of the national legal system
within the European legal space- L.Luts convinced.
[12, р. 3]. This has repeatedly underlined for several
years by the Committee of Ministers of the Council
of Europe in the following documents annexed to the
Recommendation of 12 May 2004, which, inter alia,
the Committee of Ministers stated: «... the Court faced
the problem of an increasing number of applications.
This situation threatens the long-term effectiveness of
the system and therefore requires immediate response
of the contracting parties» [13], resolution [cm / resdh
( 2008) 1] to implement the decisions of the European
Court of Human Rights in 232 cases against Ukraine
concerning the failure or substantial delay in the implementation of the final domestic judicial decisions
delivered against the state and its entities , and lack of
effective remedy on March 6, 2008 [14], Intermediate
decision of the Committee of Ministers of the Council
of Europe on 300 cases concerning the failure to perform or delay in the performance of essential public
authorities or public undertakings of final judgments
of 8 June 2009 [15],etc.
According to the A. Anisimov, Human Rights is
a complex of guaranteed by the state and the international community, organizational and legal measures
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that ensure the human right to a remedy and are designed to eliminate obstacles to the realization of
human rights and restoration of violated rights and
punishment culprits who are guilty in the violating
[16, р.113-114]. Thus, «elimination of obstacles to
the realization of human rights» is possible not only
in the order of legal protection, but also through the
adoption of a legislative act, in the manner of enforcement, using the right interpretive activities.
Conclusions. The above analysis allows us to
reach such conclusions:
1. The signs of legal protection are those:
1) types of coercion used: state-legal coercion in
the form of recovery already violated law, legal liability, prevention, preclusion;
2) activity, during which it applies - jurisdictional
activity;
3) conditions of use: subjective legal right already
violated, or it has not yet broken, but there is a threat
of infringement;
4) range of the competent authorities which are authorized to use coercion in the process of jurisdictional
activity: state agencies, local governments, non-governmental organizations authorized by the state.
2. The concept of legal protection of human rights is
specified – a jurisdictional law enforcement activities
of state agencies, local governments, non-governmental organizations authorized by the state, aimed at the
use of such types of state coercion as a remedy, legal
liability, prevention or termination of right violations.
Right of everyone to legal protection as a subjective legal right is enshrined by law and guaranteed by
state the possibility of use in the process of national
law applying jurisdictional activity of state agencies,
local governments, non-governmental organizations
authorized by state action to apply these types of state
coercion as a restoration of the right, legal liability,
prevention or termination of law violations.
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