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Introducere. Accesul liber la justiţie constituie 
un principiu fundamental al organizării orică-

rui sistem judiciar democratic, fiind consacrat într-
un număr important de documente internaţionale, 
astfel că el prezintă o importanță deosebită şi pentru 
dreptul procesual, dar şi pentru dreptul constituţio-
nal [1, p. 48].

Principiul enunţat este consacrat cu prioritate în 
art. 8 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omu-
lui, potrivit căruia: „Orice persoană are dreptul să se 
adreseze în mod efectiv instanţelor judiciare compe-
tente împotriva actelor care violează drepturile fun-
damentale ce îi sînt recunoscute prin constituţie sau 
lege” [2]. Acest fapt denotă cu prisosinţă că dreptul în 
cauză are o vocaţie universală incontestabilă.

Accesul liber la justiţie este considerat şi în drep-
tul european ca un principiu şi un drept fundamental. 
În acest sens, art. 6 alin. (1) din Convenţia europea-
nă pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţi-
lor fundamentale statuează că: „Orice persoană are 
dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public 
şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o 
instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, 
care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obli-
gaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei 
oricărei acuzaţii în materie penală îndreptată împo-
triva sa” [3].

Totodată, trebuie precizat că dreptul de a accede 
la o instanţă judecătorească nu are numai o valoare 
convenţională, ci reprezintă şi un drept fundamental 

consacrat în cele mai recente legi fundamentale şi 
în diferite acte legislative. În mod corespunzător, şi 
legislaţia Republicii Moldova consacră şi garantea-
ză accesul la justiţie ca principiu al statului şi drept 
fundamental al persoanei. În acest sens, Constituţia 
Republicii Moldova stipulează în art. 20: „(1) Orice 
persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea 
instanţelor judecătoreşti competente împotriva acte-
lor care violează drepturile, libertăţile şi interesele 
sale legitime. (2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul 
la justiţie” [4]. 

Prevederi asemănătoare celor din Constituţie con-
ţine art. 6 din Legea privind organizarea judecăto-
rească, în temeiul căruia: „Orice persoană are dreptul 
la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecă-
toreşti competente împotriva actelor care violează 
drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime”. Mai 
mult, în alin. (2) al aceluiaşi articol se concretizează 
că „Asociaţiile cetăţenilor, întreprinderile, instituţiile 
şi organizaţiile au dreptul, în modul stabilit de lege, 
la acţiune în instanţă judecătorească pentru apărarea 
drepturilor şi intereselor legitime care le-au fost în-
călcate” [5].

La rîndul său, Codul de procedură civilă al Repu-
blicii Moldova în art. 5 stabileşte: „(1) Orice persoa-
nă interesată este în drept să se adreseze în instanţă 
judecătorească, în modul stabilit de lege, pentru a-şi 
apăra drepturile încălcate sau contestate, libertăţile şi 
interesele legitime. (2) Nici unei persoane nu i se poa-
te refuza apărarea judiciară din motiv de inexistenţă 
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a legislaţiei, de imperfecţiune, coliziune sau obscu-
ritate a legislaţiei în vigoare. (3) Renunţarea uneia 
dintre părţi de a se adresa în judecată prin încheierea 
în prealabil a unei convenţii nu are efect juridic, cu 
excepţia cazurilor de încheiere a unei convenţii de 
strămutare, în condiţiile legii, a litigiului la judecata 
arbitrală” [6].

Exceptînd şi alte reglementări în materie, ţinem 
să subliniem că consacrarea legislativă a accesului 
liber la justiţie implică în mod necesar şi garantarea 
eficientă a acestui drept, or, altfel spus, efectivitatea 
accesului liber la justiţie.

Ţinînd cont de cele menţionate, în prezentul de-
mers ştiinţific ne propunem să elucidăm specificul 
accesului efectiv la justiţie, prin prisma măsurilor ne-
cesare a fi luate în acest sens şi a unor circumstanţe 
care afectează serios efectivitatea dreptului de acces 
la justiţie.

Rezultate obţinute şi discuţii. Dreptul de acces 
la justiţie, denumit şi „dreptul la un tribunal” sau 
„dreptul la judecător”, constituie o prerogativă funda-
mentală a individului recunoscută într-o societate de-
mocratică, edificată pe principiile echităţii şi justiţiei, 
de a avea examinată cauza sa de către un magistrat, 
cauză care se poate referi la constatarea unei situaţii 
de fapt sau soluţionarea unui litigiu [7, p. 11]. 

În literatura de specialitate se mai menţionează 
că accesul la justiţie este un drept fundamental [8, 
p. 117], esenţial, în lipsa căruia ar fi iluzoriu să se 
vorbească de justiţie bună şi de proces echitabil [9, 
p. 357], care constă în facultatea oricărei persoane 
de a introduce, după libera sa apreciere, o acţiune în 
justiţie, fie ea chiar nefondată în fapt şi în drept, im-
plicînd obligaţia corelativă a statului ca, prin instan-
ţa competentă, să se pronunţe asupra acestei acţiuni 
[10, p. 176].

Dreptul de acces la justiţie este indispensabil în-
tregului ansamblu de garanţii procedurale în materie 
civilă. Respectiv, în lipsa unui acces la justiţie efec-
tiv, toate celelalte garanţii de procedură sînt inutile şi 
lipsite de sens juridic, întrucît ele derivă de la liberul 
acces la o instanţă. Iată de ce, anume caracterul de 
eficienţă al accesului este relevant, posibilitatea for-
mală de a angaja o acţiune trebuind în mod imperativ 
însoţită de posibilitatea practică. 

Potrivit unor cercetători, accesul liber la justiţie 
este asigurat în cazul îndeplinirii următoarelor con-
diţii [11, p. 64]:

- Să existe o instanţă. Potrivit jurisprudenţei Curţii 
Europene, un tribunal sau o instanţă se caracterizea-
ză prin rolul său jurisdicţional: acela de a tranşa, pe 
baza unor norme judiciare şi în cadrul unei proceduri 
organizate, orice chestiune privind cauza ce i-a fost 
adusă spre rezolvare [12, p. 188]. Acesta trebuie să 

exercite un veritabil control de legalitate atît cu pri-
vire la chestiunile de drept, cît şi cu privire la cele de 
fapt [13, p. 64];.

- Instanţa să fie instituită prin lege (este o condi-
ţie ce presupune necesitatea evitării lăsării organizării 
sistemului judiciar la discreţia executivului şi asigu-
rarea reglementării materiei printr-o lege adoptată de 
Parlament [14, p. 428]). Relevante în acest context 
sînt dispoziţiile art. 115 din Constituţia Republicii 
Moldova şi art. 15 din Legea privind organizarea ju-
decătorească, potrivit cărora în Republica Moldova 
justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justi-
ţie, curţile de apel şi judecătorii”. Totodată, prin ace-
leaşi norme juridice se stabileşte că pentru anumite 
categorii de cauze pot funcţiona, potrivit legii, jude-
cătorii specializate (deci, instanţe instituite prin lege, 
a căror activitate este reglementată de lege).

- Instanţa să fie competentă să soluţioneze cauza. 
Astfel, pentru ca dreptul de acces la o instanţă să fie 
respectat, trebuie ca instanţa în faţa căreia este adus 
un litigiu, fie în materie civilă, fie în materie penală, 
să se bucure de jurisdicţie deplină, să fie competentă 
să analizeze atît aspectele de fapt, cît şi pe cele de 
drept ale cauzei [15, p. 66].

- Accesul la justiţie să fie asigurat în mod real, 
efectiv. Orice îngrădire nejustificată a dreptului de 
acces la justiţie goleşte de conţinut, face irealizabil 
dreptul persoanei la un proces echitabil şi la soluţio-
narea cauzelor într-un termen rezonabil, motiv pentru 
care dreptul cetăţeanului de a avea acces la justiţie 
trebuie asigurat în mod efectiv.

În jurisprudenţa CEDO, efectivitatea dreptului de 
acces la o instanţă presupune că un individ se bucură 
de o posibilitate clară şi concretă de a contesta un act 
care constituie o ingerinţă în drepturile sale [16, p. 
31]. Aşadar, accesul efectiv la justiţie implică obliga-
ţia pozitivă a statelor de a asigura în mod real posibi-
litatea oricărei persoane de a-şi susţine cauza în faţa 
unui judecător [17, p. 67].

Dat fiind faptul că dreptul de acces la justiţie for-
mează chintesenţa oricărei protecţii de drepturi şi li-
bertăţi garantate, în afara operării rezultative a acce-
sului la justiţie, întreagă paletă de aceste drepturi şi 
libertăţi nu ar fi decît himerică şi iluzorie [18, p. 11].

Astfel, în opinia unor autori, dreptul de liber acces 
la justiţie „trebuie să fie un drept efectiv, fără a fi însă 
un drept absolut” [19, p. 229].

Din această perspectivă vom încerca să prezentăm 
înţelesul noţiunii de drept efectiv şi să stabilim con-
diţiile care contribuie la realizarea eficace a acestui 
drept.

Conform DEX-ului [20], cuvîntul efectiv (fr. effec-
tif, lat. effectivus) presupune ceva care are un anumit 
efect; care se încununează cu rezultate reale.
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Mecanismul reglementării normative întotdeauna 
a fost orientat spre un anumit rezultat social, atinge-
rea efectului spre care legislatorul a tins conştient în 
momentul introducerii normei de drept respective. 
Iată de ce, examinînd problema dreptului de asoci-
ere şi formelor de realizare a acestuia, trebuie, cel 
puţin în linii generale, să ne oprim şi la eficacitatea 
acestui drept.

În viziunea noastră, eficacitatea accesului la justi-
ţie în calitatea acestuia de drept fundamental poate fi 
asigurată prin următoarele măsuri:

1. Instituirea de către stat a unui sistem de asis-
tenţă judiciară gratuită, atît în cazurile civile, cît şi 
în cele penale. Nu în zadar, în cauza Airey, Curtea a 
atenţionat asupra faptului că dreptul fiecărei persoane 
de a avea acces la justiţie se completează cu obligaţia 
statului de a facilita accesul, astfel încît pentru res-
pectarea acestei exigenţe nu este suficientă obligaţia 
negativă de a nu împiedica în niciun fel accesul la o 
instanţă, ci uneori statele sînt obligate să asigure ade-
vărate drepturi sociale şi economice. În această cau-
ză, reclamanta urmărea să obţină separaţia de corp de 
soţul ei, divorţul în Irlanda fiind interzis prin însăşi 
Constituţie. Singura instanţă competentă în această 
materie era High Court, însă reclamanta, întrucît nu 
dispunea de mijloacele financiare necesare, nu a gă-
sit nici un avocat dispus să o reprezinte. Aceasta a 
condus Curtea să decidă că prezentarea în faţa High 
Court fără asistenţa unui avocat nu asigură vreo şansă 
de succes şi, deci, nici acces la justiţie: „Un obstacol 
de fapt poate să ducă la încălcarea Convenţiei în egală 
măsură ca unul de drept” [21]. Deoarece Convenţia 
tinde să protejeze drepturi reale şi efective, statul era 
obligat să asigure un acces efectiv la instanţă. În înde-
plinirea acestei obligaţii, statul este liber să aleagă, de 
exemplu, unul din următoarele mijloace: simplifica-
rea procedurii sau instituirea unui sistem de asistenţă 
judiciară gratuită. faptul că legislaţia din Irlanda nu 
prevedea acordarea asistenţei judiciare în cazul per-
soanelor lipsite de mijloace financiare, în procedurile 
în faţa High Court în materie de divorţ, Curtea a con-
statat o încălcare a art. 6 paragraf 1 din Convenţie.

2. Posibilitatea de a lua legătura şi de a comunica 
în mod confidenţial cu un avocat în vederea pregătirii 
unei acţiuni în justiţie (mai ales în cazul persoanelor 
lipsite de libertate). În măsura în care accesul la avo-
cat este interzis sau restrîns în mod nejustificat, acest 
lucru poate avea semnificaţia unui obstacol de fapt în 
calea accesului la o instanţă. 

3. Accesul la toate dovezile strînse de procuror. 
Aplicarea acestui principiu la procesul civil face ca, 
în anumite circumstanţe, neadmiterea în faţa unei in-
stanţe a unei probe decisive sau imposibilitatea con-
testării unei probe importante administrate de partea 

adversă să lase fără conţinut dreptul de acces la o in-
stanţă [22]. De regulă, aceste probleme sînt analizate 
prin prisma art. 6 parag. 1 (egalitatea armelor) sau a 
art. 6 parag. 3 lit. d) (citarea şi interogarea martori-
lor), însă ele pot fi puse în discuţie şi prin prisma prin-
cipiului fundamental al accesului la justiţie. 

În acelaşi timp, eficacitatea accesului la justiţie 
poate fi serios afectată de următoarele circumstanţe:

1. Costurile ridicate ale procedurilor. Astfel, o 
taxă în cuantum ridicat combinată cu o cauţiune pro-
porţională cu valoarea obiectului procesului sau cu 
alte cheltuieli de judecată disproporţionate faţă de po-
sibilităţile financiare ale reclamantului pot reprezenta 
o descurajare reală a liberului acces la justiție.

2. Complexitatea procedurilor şi neclarităţile 
privind natura juridică a unor acte. Astfel, în cau-
za De Geouffre de ld Pradelle c. Franţei, din cauza 
controversei care plana asupra naturii juridice a unui 
act administrativ ce urma să afecteze dreptul de pro-
prietate al reclamantului, acesta a pierdut termenul 
pentru introducerea unei acţiuni în justiţie în vede-
rea contestării respectivului act administrativ. Întru-
cît Curtea a arătat că reclamantul se putea aștepta în 
mod rezonabil să fie notificat cu privire la adoptarea 
amintitului act şi nu era obligat să urmărească pe 
o perioadă de cîteva luni de zile Monitorul Oficial 
pentru a lua cunoştinţă de adoptarea sa, pierderea 
termenului pentru introducerea acţiunii în justiţie nu 
îi era imputabilă, astfel încît, în opinia Curţii, faptele 
cauzei au fost de natură să determine o încălcare a 
dreptului de acces la un judecător enunţat de primul 
paragraf al art. 6 [23].

3. Neexecutarea unei hotărîri judecătoreşti poate 
duce, în mod indirect, la lăsarea fără conţinut a drep-
tului de acces la o instanţă de judecată [24]. 

4. Anularea unei hotărîri judecătoreşti definitive 
şi irevocabile şi care, eventual, a şi fost pusă în exe-
cutare. Şi această împrejurare este de natură să adu-
că atingere dreptului de acces la instanţă în materie 
civila. Acest principiu nu se opune existenţei pro-
cedurilor extraordinare, însă necesitatea respectării 
principiul siguranţei circuitului civil – care este unul 
din aspectele esenţiale ale principiului preeminenţei 
dreptului într-o societate democratică – cere ca “folo-
sirea acestora în materie civilă să îmbrace un caracter 
excepţional atît în ceea ce priveşte termenul în care 
pot fi promovate, cît şi motivele de admisibilitate” 
[25, p. 232].

5. Calitatea proastă a serviciilor avocatului numit 
din oficiu. Trebuie să recunoaştem că statul nu poa-
te fi făcut responsabil pentru toate neajunsurile unei 
apărări făcute de avocatul din oficiu, dar, în virtutea 
art. 6 parag. 3 lit. c) din Convenţie, statul trebuie să 
acorde „asistenţă” prin intermediul unui apărător din 
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oficiu persoanelor care nu dispun de mijloacele ne-
cesare angajării unuia. Numirea propriu-zisă a unui 
apărător nu duce la îndeplinirea obligaţiei asumate de 
către stat. 

Concluzie. Aşadar, accesul la justiţie este un 
drept/o posibilitate a persoanei de apărare a dreptu-
rilor sale pe cale judiciară, care pe lîngă consacrare 
legală necesită a fi asigurată prin acţiuni şi măsuri 
concrete de către stat, care, în acelaşi timp, trebuie să 
garanteze şi depăşirea oricărui impediment de natură 
să restrîngă ilegal dreptul de acces la justiţie. 
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Постановка проблемы. Органы местного 
самоуправления в любом государстве яв-

ляются первичным звеном в системе взаимоотно-
шений «иностранец – постоянный житель – госу-
дарство». Поэтому основную работу по социаль-
ной, экономической и трудовой интеграции таких 
иностранцев, обеспечению надлежащих взаимо-
отношений между коренным и прибывшим насе-
лением, обоснованно и целесообразно выполнять 
именно на местном (локальном) уровне социума 
и социального управления, который наиболее 
приближен к людям и их потребностям. Как по-
казывает зарубежная практика и многочисленные 
исследования в данной области, в настоящее вре-
мя существует множество способов, с помощью 
которых публичная власть разных государств, как 
законодательная, так и исполнительная, пытают-
ся выйти на оптимальное и гармоничное решение 
вопроса интеграции мигрантов. При этом, следу-
ет отметить, что находимые решения являются 
различными, в зависимости от конкретной ситуа-
ции и потребностей того или иного государства 

[1, с.2]. Важным составным элементом процесса 
интеграции мигрантов в местное сообщество яв-
ляется непосредственное участие иностранцев в 
решении вопросов жизни этого сообщества, т.е. в 
его функционировании и стабильном существова-
нии, а также возможность реально влиять на его 
развитие, становясь его частью. 

Целью статьи является рассмотрение спосо-
бов и форм участия иностранцев-постоянных жи-
телей в осуществлении местного самоуправления 
государства домицилия как необходимого условия 
их полноценной интеграции в местное сообще-
ство, особенностей взаимодействия специальных 
органов и организаций с муниципальной властью 
по вопросам такой интеграции, уровень соответ-
ствия украинского законодательства международ-
ным стандартам муниципально-правового статуса 
иностранцев. 

Состояние исследования в литературе. 
Муниципально-правовой статус человека в Укра-
ине в последнее время все чаще становится объ-
ектом исследований отечественных и зарубеж-

УЧАСТИЕ  ИНОСТРАНЦЕВ  В  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  В  ГОСУДАРСТВЕ  ПРЕБЫВАНИЯ  

(ДОМИЦИЛИЯ): ЕВРОПЕЙСКИЙ  ОПЫТ  И  УКРАИНСКИЕ  
ТЕНДЕНЦИИ

Анжела ЛЕВЕНЕЦ, 
преподаватель кафедры конституционного права и правосудия

экономико-правового факультета Одесского национального университета имени И.И. Мечникова

SUMMARY
A characteristic feature of modern society is the large-scale migration processes faced by almost all developed countries 

of the world. In this regard, particular issues have issues to overcome racial, national, cultural and other differences between 
profits and the indigenous population, as well as providing each person permanently legally resident in the country, the 
necessary scope of the rights and freedoms based on the principles of equality, non-discrimination and respect for the 
individual. The way to solve these problems is to carry out the state policy of maximum integration of foreigners residing 
in the country (immigrants) into the local community. In this regard, one of the trends of the municipal rights of modern 
Europe is to expand the rights of foreigners in the field of local self-government and the formation of the status of a full 
member of the territorial community.

Key words: ynostranets, Constant resident mestnoe self-government, Integration, myhrant, Member terrytoryalnoy 
community.

* * *
Характерным признаком современного общества являются масштабные миграционные процессы, с которыми 

сталкиваются практически все развитые государства мира. В связи с этим особой проблематикой обладают вопросы 
преодоления расовых, национальных, культурных и других различий между прибывшим и коренным населением, 
а также обеспечением каждому человеку, постоянно на законных основаниях проживающему на территории стра-
ны, необходимого объема прав и свобод, основанного на принципах равенства, недискриминации и уважения лично-
сти. Способом решения указанных проблем является проведение государством политики максимальной интеграции 
иностранцев, постоянно проживающих на территории страны (иммигрантов), в местное сообщество. В связи с этим 
одной из тенденций развития коммунального права современной Европы является расширение прав иностранцев в 
сфере местного самоуправления и формирования статуса полноправного члена территориальной общины. 

Ключевые слова: иностранец, постоянный житель, местное самоуправление, интеграция, мигрант, член терри-
ториальной общины. 
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ных авторов. К примеру, феноменологию муни-
ципальных прав человека рассматривает в своих 
работах известный муниципалист в Украине М.А. 
Баймуратов. Также отдельные составные элемен-
ты структуры муниципального статуса личности 
исследуются такими авторами, как Батанов В.О., 
Григорьев В.А., Танаджи Г.Г. и др. Анализ прав 
человека через призму осуществления местного 
самоуправления осуществляет российский ис-
следователь Бондарь Н.С. Однако особенности 
правового статуса иностранцев, как членов тер-
риториальных громад в Украине, их права в сфере 
местного самоуправления остаются недостаточ-
но исследованными как в теоретическом, так и в 
практическом плане, в связи с чем тема научной 
статьи является не только актуальной, но и док-
тринально обоснованной. 

Изложение основного материала. Системный 
анализ положений отечественного законодатель-
ства позволяет сделать вывод, что иностранцы, 
постоянно проживающие на территории Украи-
ны, являются членами территориальных общин 
и соответственно имеют определенные права и 
свободы в сфере местного самоуправления – это 
и право на обращение в органы местного самоу-
правления, право на участие в органах самоорга-
низации населения, в общественных слушаниях, в 
местных инициативах, право на возмещение вре-
да, причиненного незаконными действиями орга-
нов и должностных лиц местного самоуправле-
ния. Однако, из-за отсутствия у них гражданства 
Украины, они лишены основных рычагов влия-
ния, которыми обладает гражданин-житель-член 
территориальной общины на управление жизнью 
локального сообщества, а именно: они не имеют 
права участвовать в выборах представительных 
органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления, лишены права участвовать в местных ре-
ферендумах, занимать определенные должности 
в исполнительных органах местных советов; они 
даже не имеют права принимать участие в такой 
демократической форме непосредственного реше-
ния членами территориальной громады вопросов 
местного значения, как общие собрания граждан 
по месту жительства. Вместе с тем, необходимо 
отметить, что все обязанности в сфере местного 
самоуправления они несут наравне с гражданами 
Украины (ст. 26 Конституции Украины), а именно: 
исполняют акты представительных органов мест-
ного самоуправления и их исполнительных орга-
нов и должностных лиц, несут ответственность за 
причиненный ими органам местного самоуправ-
ления вред, платят все местные налоги и сборы, 
коммунальные платежи, тем самым формируя 

финансовую основу деятельности местного са-
моуправления.

Учитывая вышеуказанные факторы, следует 
отметить объективацию и актуализацию тенден-
ций расширения объема прав иностранцев в сфе-
ре местного самоуправления в ряде зарубежных 
государств. Это подтверждается не только нор-
мами основных международных актов в области 
прав человека, таких как Всеобщая декларация 
прав человека 1948 года, Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных свобод 1950 
года, Международный пакт о гражданских и по-
литических правах 1966 года, в которых целый 
ряд основополагающих прав человека закреплен 
и гарантируется каждому, кто на законных осно-
ваниях проживает на территории конкретного 
государства, но и нормами специального акта – 
Конвенции об участии иностранцев в обществен-
ной жизни на местном уровне, разработанной и 
принятой в рамках Совета Европы – крупнейшей 
международной межправительственной организа-
ции континента 5 февраля 1992 года (Страсбург). 

Данной Конвенцией предусматривается ряд 
мер, направленных на привлечение иностранных 
членов территориальных общин к решению во-
просов местного значения с целью их наилучшей и 
оптимальной интеграции: от обеспечения им права 
на свободное выражение взглядов и свободу мир-
ных собраний, до создания при органах местного 
самоуправления представительных консультатив-
ных органов постоянных жителей-иностранцев и 
предоставления им основных политических прав, 
в частности, пассивного и активного избиратель-
ного права на местных выборах [2].

Правда следует отметить, что наделение ино-
странцев избирательными правами достаточно 
сильно отличается между собой в государствах-
членах ЕС, которые одновременно являются и 
государствами-членами Совета Европы поскольку 
Конвенция предоставила право ее государствам-
участникам самостоятельно решать эти вопросы. 
Поэтому в современной Европе среди двадцати 
восьми государств-членов ЕС шестнадцать (Бель-
гия, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, 
Испания, Ирландия, Литва, Люксембург, Нидер-
ланды, Португалия, Словакия, Словения, Вен-
грия, Финляндия, Швеция) предоставляют право 
голоса на муниципальных выборах определен-
ным категориям иностранцев. Великобритания, 
Дания, Нидерланды, Португалия, Словакия, Вен-
грия и Швеция предоставляют право голоса ино-
странцам на региональных выборах. Кроме того, 
Великобритания и Португалия также предостав-
ляют право голоса для неграждан на националь-
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ных выборах. Что же касается пассивного избира-
тельного права для иностранцев (т.е. права быть 
избранным в муниципальные органы), то оно дей-
ствует в Великобритании, Греции, Дании, Ирлан-
дии, Испании, Литве, Нидерландах, Португалии, 
Словакии, Финляндии и Швеции [3, с.64].

Обязательным условием для предоставления 
иностранцу права голоса на местных или других 
выборах является ценз проживания – законода-
тельно определенный срок легального пребывания 
иностранца в конкретном государстве до момента 
выборов. Этот срок варьируется в зависимости от 
особенностей национального законодательства 
каждого из государств-членов ЕС. В частности, 
Норвегия, Португалия и Швеция установили трех-
летний срок официального проживания в стране; 
Бельгия, Литва, Люксембург и Нидерланды – пя-
тилетний; а Великобритания и Ирландия – срок, 
равный пятнадцати суткам. Кроме указанного 
ценза проживания существуют и ряд других. Так, 
иностранец также должен быть зарегистрирован 
и иметь постоянное проживание на территории 
соответствующего государства. Немаловажным 
фактором является взаимное признание избира-
тельных прав для иностранцев, т.е. предоставле-
ние права участвовать в муниципальных выбо-
рах иностранцам тех государств, которые в свою 
очередь также дают это право гражданам данного 
государства на своей территории. Таким образом, 
право иностранцев принимать участие в местных 
выборах, кроме наличия соответствующих норм 
национального законодательства, требует также 
подписания двусторонних международных согла-
шений между государствами. 

Отдельного внимания в контексте права на соз-
дание специализированных органов по представ-
лению интересов лиц, не являющихся гражданами 
государства домицилия, но проживающих на его 
территории и входящих в состав его населения, 
заслуживает опыт ФРГ, поскольку иммигранты в 
этой европейской стране играют важную роль в 
общественной и политической жизни. Так, в Гер-
мании при городских советах коммун предусмо-
трено создание интеграционных советов или ин-
теграционных комитетов, целью которых является 
решение правовых, социальных, профессиональ-
ных и экономических проблем иностранцев и не-
мецких граждан, имеющих двойное гражданство. 
Так, согласно ч. 2 параграфа 19 Коммунальной 
Конституции федеральной земли Бранденбург, 
в уставе общины могут закрепляться процедура 
выборов или назначения членов комитета, требо-
вания к ним и количественный состав. Благодаря 
такому подходу законодателя, даже в общинах 

одной федеральной земли существуют разные по 
своей сути интеграционные комитеты. Согласно 
§ 6 Устава г. Потсдам, миграционный комитет из-
бирается иностранцами, достигшими 18-летнего 
возраста и постоянно проживающими на террито-
рии общины более 3 месяцев. Пассивным избира-
тельным правом обладает упомянутая категория 
иностранцев, а также граждане Германии, кан-
дидатуры которых предлагаются иностранцами с 
правом голоса на таких выборах. Интересно, что 
голосование проходит в день коммунальных вы-
боров путем направления избирательной комис-
сии бюллетеня по почте. Количественный состав 
таких комитетов составляет от 7 до 13 членов. 
Конкретное количество определяется городскими 
собраниями депутатов до проведения выборов. 
Заседания проходят один раз в месяц [4]. В свою 
очередь, в соответствии с Положением об инте-
грационном совете города Франкфурт-на-Одере, 
его 11 членов избираются советом общины. Из-
бранными могут быть как иностранцы-мигранты, 
так и представители депутатского корпуса. За-
седание совета проходят один раз в два месяца. 
Срок полномочий обеих коллективных органов 
– 5 лет [5].

К основным задачам интеграционного коми-
тета относятся: содействие межкультурному диа-
логу среди населения; выработка действенной по-
литики интеграции мигрантов в местное сообще-
ство; их социализация, преодоление враждебного 
отношения и дискриминации мигрантов; предо-
ставление совету, депутатским комиссиям и дру-
гим совещательным комитетам общины выводов 
по конкретным проблемам миграционной сферы; 
развития стратегии участия мигрантов в обще-
ственной жизни общества; финансовой и органи-
зационной поддержки интеграционных проектов; 
кооперация с существующими организациями 
мигрантов в обществе. Постепенное укрепление 
и возрастание статуса интеграционных советов 
(комитетов) от чисто совещательных органов до 
обязательных структурных элементов городской 
власти, привело к расширению их полномочий. У 
интеграционных советов появилась возможность 
напрямую выходить на руководство города и по-
литические партии, добиваться исполнения кон-
кретных решений, способствующих повышению 
уровня интеграции иностранных граждан. 

Приведенный пример свидетельствует, что 
наиболее полноценной работа органов местного 
самоуправления в области реализации и защиты 
прав иностранцев – постоянных жителей (имми-
грантов, беженцев) возможна только при наличии 
отдельных специализированных органов, которые 
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создаются при муниципалитетах либо путем на-
значения местными депутатами, либо путем из-
брания непосредственно иностранцами. Такие 
органы фактически выполняют роль контактеров 
между иностранцами, постоянно проживающими 
на территории муниципального образования и 
представителями местной власти, благодаря чему 
их интересы и существующие проблемы решают-
ся непосредственно и быстро.

В настоящее время в Украине согласно ст. 1 
Закона Украины «Об органах самоорганизации 
населения» от 11 июля 2001 года предусмотрена 
такая форма взаимодействия органов местного са-
моуправления и членов территориальной общины 
как органы самоорганизации населения, в форми-
ровании и деятельности которых могут принимать 
участие иностранцы [6].

В соответствии со ст. 3 этого Закона, орган са-
моорганизации населения является одной из форм 
участия членов территориальных общин сел, по-
селков, городов, районов в городах в решении от-
дельных вопросов местного значения. Такими ор-
ганами являются домовые, уличные, квартальные 
комитеты, комитеты микрорайонов, комитеты 
районов в городах, сельские, поселковые комите-
ты. Основной задачей органов самоорганизации 
населения является: создание условий для участия 
жителей в решении вопросов местного значения в 
пределах Конституции и законов Украины; удо-
влетворение социальных, культурных, бытовых и 
других потребностей жителей путем содействия 
в предоставлении им соответствующих услуг; 
участие в реализации социально-экономического, 
культурного развития соответствующей террито-
рии, других местных программ [7, с.365].

Если говорить о тенденциях законодательного 
расширения прав иностранцев в местном самоу-
правлении, то следует отметить отдельные поло-
жения действующего законодательства, направ-
ленных на такое расширение. Так, Закон Украины 
«Об общественных объединениях» от 22 марта 
2012 года [8] определяет общественное объеди-
нение как добровольное объединение физических 
лиц и/или юридических лиц частного права для 
осуществления и защиты прав и свобод, удовлет-
ворения общественных, в частности экономиче-
ских, социальных, культурных, экологических и 
других интересов. Общественное объединение 
может существовать в форме общественной орга-
низации и общественного союза.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 этого Закона, учре-
дителями общественной организации могут быть 
граждане Украины, иностранцы и лица без граж-
данства, находящиеся в Украине на законных 

основаниях, которые достигли 18 лет, а молодеж-
ной и детской общественной организации – 14 лет. 
Учредителями общественного союза могут быть 
юридические лица частного права, в том числе 
общественные объединения со статусом юриди-
ческого лица. Учредителями общественного со-
юза не могут быть политические партии, а также 
юридические лица, в отношении которых принято 
решение о прекращении их деятельности или на-
ходящиеся в процессе такого прекращения.

Итак, в отличие от положений ч. 1 ст. 36 Кон-
ституции Украины [9], которая устанавливает, что 
граждане Украины имеют право на свободу объе-
динения в политические партии и общественные 
организации для осуществления и защиты своих 
прав и свобод и удовлетворения политических, 
экономических, социальных, культурных и дру-
гих интересов, за исключением ограничений, 
установленных законом в интересах националь-
ной безопасности и общественного порядка, охра-
ны здоровья населения или защиты прав и свобод 
других людей, – приведенные выше положения 
Закона Украины «Об общественных объединени-
ях» наделяют таким правом также иностранцев и 
лиц без гражданства. 

В свою очередь, через деятельность обще-
ственных объединений их члены могут обращать-
ся в порядке, определенном законом, в органы го-
сударственной власти, органы власти Автономной 
Республики Крым, органы местного самоуправ-
ления, к их должностным и служебным лицам 
с предложениями (замечаниями), заявлениями 
(ходатайствами), жалобами; получать в порядке, 
определенном законом, доступ к публичной ин-
формации, находящейся в распоряжении субъек-
тов властных полномочий, других распорядителей 
публичной информации; участвовать в порядке, 
определенном законодательством, в разработке 
проектов нормативно-правовых актов, издавае-
мых органами государственной власти, органами 
власти Автономной Республики Крым, органами 
местного самоуправления и касающихся сферы 
деятельности общественного объединения и важ-
ных вопросов государственной и общественной 
жизни; проводить мирные собрания и др. (ст. 21 
Закона Украины «Об общественных объединени-
ях»). Также органы государственной власти, орга-
ны власти Автономной Республики Крым, органы 
местного самоуправления могут вовлекать обще-
ственные объединения в процесс формирования и 
реализации государственной политики, решение 
вопросов местного значения, в частности, путем 
проведения консультаций с общественными объ-
единениями по важным вопросам государствен-
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проведение консультаций с общественностью ор-
ганами местного самоуправления и содействие 
осуществлению общественных экспертиз [12], 
причем необходимо установить право участия в 
таких совещательных органах всех членов терри-
ториальной общины в равной степени.

Еще одним немаловажным пробелом в муни-
ципальном законодательстве является отсутствие 
закона «Об общих собраниях жителей террито-
риальных общин» как важной форме непосред-
ственной демократии на местном уровне. На се-
годня правовой статус собраний граждан по ме-
сту жительства регулируются соответствующим 
Положением, утвержденным Постановлением 
Верховной Рады Украины от 17 декабря 1993 года 
[13], в котором право инициировать и принимать 
участие в собрании имеют только дееспособные 
совершеннолетние граждане Украины. Как обо-
снованно представляется, наличие такой нор-
мативной регламентации является однозначно 
недостаточным, в связи с чем при разработке и 
принятии соответствующего закона необходимо 
закрепить право принимать участие в общих со-
браниях всех жителей территориальной громады, 
постоянно проживающих на ее территории, вне 
зависимости от их правового состояния. 

Выводы. Из изложенного выше следует, что 
наиболее активные иностранцы, которые явля-
ются постоянными жителями соответствующих 
территорий Украины, а, следовательно – членами 
соответсвующих территориальных общин, и хо-
тят непосредственно участвовать в развитии этой 
территории, могут осуществлять такое влияние 
через создание или членство в общественной ор-
ганизации или органах самоорганизации населе-
ния как официальных субъектов взаимодействия с 
органами местного самоуправления при принятии 
важных решений. Однако одной из первоочеред-
ных задач законодателя в современных условиях 
является нормативная детализация и расширение 
прав иностранцев – постоянных жителей терри-
ториальных общин в Украине в сфере местного 
самоуправления, что соответствует предписа-
ниям европейского и международного права, а 
также международно-правовым обязательствам 
Украины. Использование в Конституции и Зако-
не Украины «О местном самоуправлении» тер-
минов «жители» и «граждане» без их должного 
разграничения и определения приводит к целому 
ряду вопросов и проблем в реализации права на 
участие в местном самоуправлении членов тер-
риториальных общин-неграждан. Полноценная 
интеграция Украины в Европейский Союз воз-
можна только при принятии и имплементации 

ной и общественной жизни, разработку соответ-
ствующих проектов нормативно-правовых актов, 
образование консультативных, совещательных 
и других вспомогательных органов при органах 
государственной власти, органах власти Авто-
номной Республики Крым, органах местного са-
моуправления, в работе которых принимают уча-
стие представители общественных объединений. 
Проведение консультаций с общественными объ-
единениями по проектам нормативно-правовых 
актов, касающихся правового статуса обществен-
ных объединений, их финансирования и деятель-
ности, является обязательным.

Кроме положительных тенденций относитель-
но расширения возможностей членов террито-
риальных громад, в том числе – иностранцев, на 
участие в местном самоуправлении Украины, не-
решенными остаются ряд проблем. К примеру, для 
обеспечения участия общественности в формиро-
вании и реализации государственной политики 
Постановлением Кабинета Министров Украины 
от 3 ноября 2010 года «Об обеспечении участия 
общественности в формировании и реализации 
государственной политики» [10], утвержден поря-
док проведения консультаций с общественностью 
по вопросам формирования и реализации государ-
ственной политики и Типовое положение об об-
щественных советах при центральных и местных 
органах исполнительной власти. Также важное 
значение в этом вопросе играет Постановление 
Кабинета Министров Украины «Об утверждении 
Порядка содействия проведению общественной 
экспертизы деятельности органов исполнитель-
ной власти» от 5 ноября 2008 года № 976 [11], ко-
торым обеспечивается участие общественности в 
проведении общественной экспертизы деятельно-
сти органов исполнительной власти.

Для органов местного самоуправления нормы 
этих правительственных актов имеют рекоменда-
ционный характер, что создает возможности для 
злоупотребления предоставленным правом вы-
бора отдельными местными советами. Во мно-
гих общинах вообще отсутствует практика созда-
ния консультативно-совещательных органов при 
местных советах и   проведения консультаций с об-
щественностью. Отдельные местные советы не-
охотно идут навстречу институтам гражданского 
общества и игнорируют их запросы о проведении 
общественных экспертиз, особенно касающихся 
качества и стоимости коммунальных услуг, уровня 
содержания придомовых территорий и др. Таким 
образом, существует потребность предусмотреть 
на законодательном уровне обязательное созда-
ние общественных советов при местных советах, 
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норм международного права, в первую очередь – 
в сфере прав человека. Это значит, что создание 
условий для разработки, имплементации в нацио-
нальное законодательство и действия этих норм, 
как неотъемлемой части национального законо-
дательства, требует проведения соответствующей 
государственной политики и нормопроектной (за-
конопроектной) работы уже сегодня. 

Следует также отметить, что кроме реформи-
рования нормативно-правовой базы, для участия 
иностанцев-членов территориальной громады в 
осуществлении местного самоуправления в госу-
дарстве домицилия, не менее важным фактором 
является социальная активность и мотивация этих 
членов, их способность к самоорганизации и же-
лание непосредственно решать вопросы социаль-
ного, экономического, культурного развития своей 
общины. Это означает, что низкие показатели уча-
стия иностранцев-постоянных жителей Украины 
в решении вопросов местного значения объясня-
ются низким уровнем активности жителей-членов 
территориальных общин вообще. Членам терри-
ториальной общины не хватает знаний о способах 
своего участия и возможностях контроля за дея-
тельностью муниципальной власти. Правда, в по-
следнее время эти показатели значительно увели-
чились и появление новых форм сотрудничества 
членов территориальной общины с местной вла-
стью, например, таких, как электронные петиции 
и обращения через Интернет, свидетельствует о 
возрастающей роли непосредственного участия 
лиц, постоянно проживающих на территории 
Украины, в инициировании и решении вопросов 
местного значения. 
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Introducere. Proclamarea independenţei Repu-
blicii Moldova în anul 1991 şi destrămarea si-

multană a Uniunii Sovietice au fost doi dintre factorii 
ce au determinat apropierea de NATO (Organizația 
Tratatului Atlanticului de Nord). Această alianță po-
litico-militară a fost declarată oficial funcţională din 
1949, neloială expansiunii comuniste şi extinderii 
influenţei sovietice pe arena internaţională, obiective 
în cadrul cărora se regăsiră iniţial şi interesele Mol-
dovei.

Metode aplicate şi materiale utilizate. În pro-
cesul de elaborare a studiului au fost utilizate urmă-
toarele metode de cercetare: analiza, sinteza, metoda 
istorică şi cea comparativă. În calitate de materiale 
ştiinţifice au fost utilizate lucrările politologilor şi 
analiştilor militari din R. Moldova, Uniunea Euro-
peană şi NATO 

Rezultate obţinute şi discuţii. Programul Par-
teneriatul pentru Pace (PpP), iniţiativă deosebit de 
oportună şi importantă pentru securitatea europeană, 
în special pentru ţările Europei Centrale şi celei Ori-
entale, care se pomeniseră într-un vid de securitate 
la începutul anilor ʼ90, a devenit accesibil Republicii 
Moldova din 16 martie 1994, după semnarea docu-
mentului-cadru.

Participarea la PpP îi oferă R. Moldova o reală 
posibilitate de a-şi consolida securitatea naţionala 
şi capacităţile de apărare. Astfel, cadrul Parteneria-
tului pentru Pace ne permite să utilizăm experienţa 

construcţiei militare a ţărilor NATO şi partenere în 
scopul perfecţionării permanente a propriilor forţe 
Armate, pregătirii cadrelor, instruirii lingvistice a ofi-
ţerilor Armatei Naţionale; totodată, asigură accesul la 
informaţii, statistică, surse de suport politic, tehnic şi 
financiar. Un aspect aparte îl constituie familiarizarea 
militarilor moldoveni cu modalitatea organizării ope-
raţiunilor de menţinere a păcii.

Aderarea R. Moldova la Parteneriatul pentru Pace 
poate fi divizată în cîteva etape. 

Prima o constituie semnarea, la 16 martie 1994, 
a documentului-cadru, Moldova devenind a 12-a ţară 
semnatara şi a 2-a din CSI după Ucraina. Urmea-
ză etapa a doua – cea a redactării documentului de 
prezentare, în baza căruia, în 1995, a fost elaborat 
Programul Individual de Parteneriat (PIP) – ultima 
etapă a aderării. PIP conţinea următoarele domenii 
de colaborare: controlul asupra armamentelor şi dez-
armării, protecţia civilă, prevenirea şi soluţionarea 
situaţiilor de criză, planificarea şi desfăşurarea în co-
mun a operaţiunilor de menţinere a păcii, pregătirea 
cadrelor şi alte aspecte de activitate militară. În vede-
rea realizării şi coordonării acestor activităţi, Minis-
terul Apărării al RM a delegat un ofiţer de legătură 
la Celula de Coordonare a Parteneriatului (în prezent 
– Diviziunea Cooperare militara, MCD), cu sediul la 
Mons (Belgia). Odată cu adoptarea IPAP, domeniile 
de cooperare PIP au fost subordonate structurii Pla-
nului de Acţiuni [1].
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Procesul de Planificare şi Analiză (PARP) a Parte-
neriatului pentru Pace a fost iniţiat în scopul sporirii 
nivelului de interoperabilitate practică a ţărilor-parte-
nere, asigurării lor cu o bază metodologică în vederea 
identificării, evaluării forţelor şi capacităţilor militare. 

Esenţa procesului constă în stabilirea transparen-
ţei, informarea oficială şi veridică, precum şi acor-
darea ajutorului reciproc între Alianţă şi parteneri 
în toate aspectele ce ţin de domeniile securităţii şi 
apărării, prin atingerea obiectivelor de interoperabi-
litate generală. Republica Moldova a aderat la PARP 
în 1997.

În Republica Moldova, Alianţa rămîne o instituţie 
puţin cunoscută şi chiar acceptată, nu numai de mai 
multe segmente din societate, ci şi de unele compo-
nente ale elitei politice. Conform Barometrului Opi-
niei Publice din noiembrie 2013, împotriva aderării 
Republicii Moldova la NATO s-au pronunţat 44,6% 
dintre cei intervievaţi şi numai 18,8% s-au dovedit a 
fi favorabili, în timp ce 19,8% nu ştiu, nu s-au decis 
şi 3,2% n-au răspuns [2]. Insistăm în special asupra 
răspunsurilor de tipul „Nu ştiu”, „Nu răspund” şi „Nu 
m-am decis”, răspunsuri care demonstrează insufici-
enţa cunoaşterii şi înţelegerii politicilor şi caracterului 
Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, deficitul 
de informaţie veridică şi interesul relativ scăzut faţă 
de activităţile exercitate. Totodată, neacceptarea Ali-
anţei se explică şi prin alţi factori, unul dintre care ar 
fi apartenenţa etnică şi lingvistică şi persistenţa unor 
stereotipuri. 

RSS Moldovenească a fost o componentă a Uni-
unii Sovietice, antrenată prin Organizaţia Tratatului 
de la Varşovia în conflict cu Alianţa Nord-Atlantică, 
situaţie care n-a putut să nu-şi lase amprenta asupra 
mentalităţilor, percepţiei şi evaluării, chiar şi după în-
cheierea conflagraţiei globale dintre cele două grupări 
(A AVUT LOC VREUN RĂZBOI DE PROPORŢII 
= CONfLAGRAŢIE ÎNTRE ŢĂRILE DIN CELE 
DOUĂ ORGANIZAŢII?!). V. Lupan a subliniat, în 
această ordine de idei, că propaganda anti-NATO, 
desfăşurată intens în Uniunea Sovietică, „mai are im-
pact asupra percepţiei Alianţei de către cetăţenii Re-
publicii Moldova”, alimentînd o atitudine rezervată şi 
chiar antipatie în anumite cazuri [3] 

Programul PpP este un mecanism de cooperare 
şi nu presupune obligativitatea aderării la NATO, ci 
identificarea soluţiilor pentru stabilirea încrederii şi 
realizarea proiectelor comune pe filiera Alianţă – sta-
te-partenere. Prin aderarea la acest program, Republi-
ca Moldova a urmărit contractarea asistenţei euroat-
lantice în promovarea reformelor democratice şi mo-
dernizarea sectorului naţional de securitate şi apărare, 
dată fiind individualizarea relaţiilor cu Alianţa, pentru 
a realiza priorităţile proprii de cooperare. 

V. Lupan a identificat cinci etape în evoluţia relaţi-
ilor dintre Republica Moldova şi Alianţa Nord-Atlan-
tică prin intermediul Parteneriatului pentru Pace: 

1) semnarea documentului-cadru; 
2) elaborarea documentului de prezentare; 
3) publicarea compendiului de propuneri de exer-

ciţii şi pregătiri profesionale, perfectarea Programului 
Individual de Parteneriat; 

4) aderarea la Procesul de Revizuire a Parteneri-
atului; 

5) adoptarea Planului Individual de Acţiuni al Par-
teneriatului [4]. 

La aceste cinci etape am adăuga încă una, a şa-
sea, care, firesc, nu putea să se regăsească în elabo-
rarea sus-menţionată din cauza limitelor cronologice 
pe care le încadrează. Etapa a şasea ţine de imple-
mentarea Planului Individual de Acţiuni actuali-
zat al Parteneriatului, al cărui text a venit cu unele 
ajustări şi racordări la noile realităţi ale documentu-
lui precedent. 

Notăm că Programul Individual de Parteneriat a 
devenit gradual un instrument de cooperare multidi-
mensională care include, pe de o parte, componenta 
militară de apărare (controlul asupra armamentului, 
protecţia civilă, prevenirea şi gestiunea situaţiei de 
criză, pregătirea cadrelor), iar pe de alta – domenii 
nemilitare (cercetarea ştiinţifică, protecţia mediului). 
Unul dintre conceptele-cheie ale Programului este 
„autodiferenţierea”, în sensul că fiecare participant, 
în funcţie de interesele sale, îşi asumă acţiunile pe 
care le consideră necesare şi le implementează, coo-
perarea în asemenea manieră fiind de caracter multi-
aspectual.

Summitul de la Praga, din 21-22 noiembrie 2002, 
a propus planuri individuale de acţiuni ale Parteneri-
atului, ale căror menire este de a oferi suport de co-
operare prioritară şi preferenţială între Organizaţie şi 
fiecare partener, pentru a asigura valorificarea obiec-
tivelor şi dezvoltarea abilităţilor incluse în Documen-
tul de Prezentare. fiind un mecanism de angajare şi 
de armonizare a relaţiilor dintre Alianţa Nord-Atlanti-
că şi parteneri în baza Programului Parteneriat pentru 
Pace, aceste planuri oferă posibilitate de a alege şi 
a realiza activităţile individuale pe care le asumă şi 
le fixează în conformitate cu necesităţile reformelor 
sectorului de securitate. 

Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului 
(IPAP) Republica Moldova – NATO, lansat la 19 mai 
2006, a urmărit aprofundarea cooperării cu structuri-
le şi instituţiile europene şi euroatlantice, promova-
rea reformelor democratice în diverse domenii, re-
formarea şi modernizarea sectorului de securitate şi 
apărare, consolidarea controlului democratic asupra 
forţelor Armate [5]. Documentul conţine mai multe 
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linii magistrale de dezvoltare a Republicii Moldova, 
însă primordialitatea revine, în accepţia noastră, re-
formării prin modernizare a sectorului de securitate 
şi apărare, prin realizarea unui pachet de acţiuni, şi 
racordării reformelor democratice la standardele eu-
ropene. În ambele cazuri, rolul central aparţine pro-
movării dialogului politic dintre părţi şi cooperării cu 
instituţiile europene şi euroatlantice. 

IPAP cuprinde patru capitole de bază: 
1) probleme politice şi de securitate; 
2) probleme militare şi de apărare; 
3) informarea publicului, ştiinţa şi planificarea si-

tuaţiilor de urgenţă; 
4) aspecte administrative, protejarea informaţiei şi 

resurse, incluse în două părţi distincte: (I) obiectivele 
politice şi de reformare ale Republicii Moldova şi (II) 
domeniile de reformare, ce constituie obiect al con-
sultărilor cu NATO [6]. 

Subliniem că o instituţie specializată care s-a an-
gajat sustenabil în „promovarea valorilor euroatlanti-
ce, în sprijinul şi implementarea obiectivelor şi activi-
tăţilor stabilite în cadrul instrumentelor de cooperare 
dintre Republica Moldova şi Alianţa Nord-Atlantică, 
precum şi în informarea opiniei publice”, este Centrul 
de Informare şi Documentare privind NATO în Repu-
blica Moldova. 

Concepţia securităţii naţionale a Republicii Mol-
dova din 22 mai 2008 stipulează necesitatea canaliză-
rii relaţiilor cu Alianţa Tratatului Atlanticului de Nord 
în albia pragmatismului [7], iar Strategia care a fost 
elaborată şi aprobată în baza Concepţiei la 15 iulie 
2011 se dovedeşte a fi cu mult mai extinsă şi mai ex-
plicită la acest capitol, fiind reliefat cadrul politico-ju-
ridic al cooperării dintre părţi şi exprimată indispen-
sabilitatea implementării experienţei internaţionale în 
reformarea sectorului de securitate şi apărare [8]. Este 
semnificativ faptul că Strategia a reconfirmat parcur-
sul european plenar asumat, iar prin implementarea 
Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului se 
urmăreşte „obţinerea instrumentelor şi practicilor ne-
cesare pentru edificarea unui sector de securitate naţi-
onală funcţional, în măsură să facă faţă ameninţărilor 
şi riscurilor atît de tip nou, cît şi celor convenţionale”. 
Precizăm că Strategia securităţii naţionale a reiterat 
indispensabilitatea ca Republica Moldova „să treacă 
din categoria de consumator la cea de generator de 
securitate în regiune”, obiectiv greu de atins, în opi-
nia noastră, în condiţiile perpetuării conflictului din 
raioanele de Est şi insecurităţii frontierelor mai ales 
pe segmentul transnistrean. 

Am remarcat mai sus că IPAP a fost supus actua-
lizării, procedura fiind iniţiată de Republica Moldo-
va în noiembrie 2009, pentru a racorda conţinutul la 
„realităţile existente”. Versiunea actualizată a intrat 

în vigoare la 18 august 2010 ca urmare a „adoptării 
de către Guvernul Republicii Moldova şi aprobării 
tacite de către Aliaţi” [9]. Parteneriatul angajat prin 
IPAP a oferit Republicii Moldova posibilitatea de a 
beneficia de asistenţă „în elaborarea documentelor 
strategice în domeniul securităţii şi apărării, în ame-
liorarea procedurilor bugetare şi de planificare, opti-
mizarea sistemului de instruire militară şi în consoli-
darea controlului democratic asupra forţelor armate”, 
urmărindu-se dezvoltarea capabilităţii lor. Notăm că 
valorificarea acestor oportunităţi poate fi confirmată 
prin elaborarea Strategiei securităţii naţionale a Re-
publicii Moldova. 

Aşadar, Programul Parteneriat pentru Pace a oferit 
participanţilor posibilităţi de a se angaja şi a desfăşura 
activităţi de cooperare în mai multe domenii, fiecare 
protagonist avînd dreptul să aleagă dimensiunile pe 
care le consideră conforme cu interesele şi necesităţi-
le sale prin aplicarea principiului autodiferenţierii. 

Parteneriatul Euro-Atlantic s-a adaptat mediului 
de securitate de la sfîrşitul secolului XX şi începutul 
secolului XXI, aplicînd dialogul şi cooperarea între 
Tratat şi parteneri, pentru a răspunde exigenţelor tim-
pului, totodată ţinînd cont de particularităţile fiecărui 
stat participant la acest proces, inclusiv ale Republicii 
Moldova, luîndu-se în calcul mai ales statutul auto-
proclamat de neutralitate permanentă şi, prin urmare, 
consecinţele politico-juridice care decurg din această 
calitate. Textele ambelor planuri de acţiuni pun în lu-
mină statutul de neutralitate al Republicii Moldova 
şi precizează că parteneriatele pot fi folosite în sco-
pul optimizării proceselor de reforme în sectoarele 
apărării şi securităţii naţionale. Concepţia securităţii 
naţionale face apel la articolul 11 din Constituţie cu 
privire la neutralitatea permanentă, calitate ce „re-
prezintă principiul de bază al conceptului securităţii 
naţionale” şi deci acţiunile desfăşurate în domeniu se 
bazează pe acest principiu: asigurarea respectării sta-
tutului de neutralitate permanentă constituie una din-
tre liniile directorii ale politicii de securitate naţională 
a Republicii Moldova. În acelaşi timp, statutul de ne-
utralitate permanentă nu se mai regăseşte în lista „cri-
teriilor cărora trebuie să li se conformeze sistemul de 
securitate naţională”, stabilite de Strategia securităţii 
naţionale a Republicii Moldova, deşi această calitate 
urmează să fie luată în calcul în procesul de promo-
vare a intereselor naţionale. Cooperarea Republicii 
Moldova cu NATO se înscrie organic în limitele Con-
siliului Parteneriatului Euroatlantic şi Parteneriatului 
pentru Pace, ordine care „nu aduce atingere statutului 
constituţional de neutralitate permanentă şi nu excede 
cadrul constituţional respectiv” [10], această calitate 
determinînd cadrul relaţiilor dintre cele două părţi. 

Referindu-se la neutralitatea permanentă autopro-
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clamată, N. Osmochescu este de părere că aceasta 
„rămîne o ficţiune din cauza că gradul ei de eficienţă 
se dovedeşte a fi depreciat în totalitate, pe motivul că 
n-a fost obiect nici al recunoaşterii şi nici al garan-
tării prin acorduri internaţionale sau alte aranjamen-
te” [11]. De fapt, această asumpţie este împărtăşită 
de mai mulţi cercetători ştiinţifici şi analişti, printre 
care şi L. Laur, în a cărei opinie Republica Moldova 
reprezintă un caz deosebit, deoarece lipseşte cadrul 
juridic internaţional de reglementare a statutului de 
neutralitate şi garanţiile din partea unei organizaţii 
internaţionale, motivarea fiind de natură internă, dar 
avînd obiective externe [12]. 

Cercetătorul V. Juc susţine în acest context că „ne-
utralitatea permanentă proclamată unilateral şi menţi-
nută prin propria voinţă n-a contribuit pînă la moment 
la valorificarea obiectivului strategic urmărit, fiind sfi-
dată şi depreciată de staţionarea neautorizată a forţe-
lor militare străine” pe o parte din teritoriul ţării. El se 
pronunţă expres pentru integrarea euroatlantică, invo-
cînd asigurarea securităţii naţionale, implementarea 
valorilor democratice, modernizarea forţelor armate 
şi a infrastructurii, militare şi civile, extinderea volu-
mului investiţiilor străine, dar totodată este conştient 
că acest proces se dovedeşte a fi unul complex, anevo-
ios şi de lungă durată, solicitînd eforturi considerabile 
atît în interior, cît şi în exterior [13]. Am concluziona 
că actualmente nici societatea în ansamblu, nici clasa 
politică, în mare parte, şi nici partenerii internaţionali 
nu sînt pregătiţi pentru declanşarea procedurilor care 
să aibă o finalitate politică clară şi asumată. 

V. Grosu a identificat unele mituri ce marchează 
relaţiile Republicii Moldova cu Alianţa Atlanticului 
de Nord, dintre care enumerăm aserţiunea că acestea 
ar afecta raporturile cu Rusia şi argumentele neutrali-
tăţii [14], ambele ancorate pe factorul conflictului din 
raioanele de est. Neutralitatea, potrivit poziţiei ofici-
ale a Alianţei, nu reprezintă un impediment în calea 
colaborării, inclusiv participarea la operaţiunile de 
menţinere a păcii sub egida NATO. În raport cu Repu-
blica Moldova, Rusia nu salută, bineînţeles, parcursul 
european, propunînd mecanismele sale de integrare 
economică şi menţinînd conflictul din raioanele de est 
pentru a o priva de libertate în acţiuni şi manevrare 
diplomatică. Alianţa Nord-Atlantică din contra, sus-
ţine parcursul european al Republicii Moldova, dar 
vine cu unele solicitări ce ţin nemijlocit de politicile 
pe care le vizează, în special, sistemul de securitate şi 
de apărare. Subliniem că aprofundarea cooperării cu 
Organizaţia Nord-Atlantică şi realizarea parcursului 
european se complementează, urmărind valorificarea 
priorităţii strategice – integrarea europeană. 

Actualmente constatăm că Republica Moldova 
poate să aspire şi să realizeze integrarea europeană 

fără a adera la Organizaţia Atlanticului de Nord, după 
cum nu este mai puţin adevărat că statutul de stat aliat 
nu garantează expres aderarea la Uniunea Europeană, 
cazul Albaniei confirmînd această aserţiune. Alianţa 
nu se dovedeşte a fi „anticamera” Uniunii Europene 
şi nu trebuie de uitat că statele vest-europene, avînd 
asigurată securitatea, au realizat cooperarea economi-
că prin instituţionalizarea şi extinderea comunităţilor 
care au alcătuit primul pilon al Uniunii Europene. 

Ar fi însă o greşeală dacă s-ar face concluzia că 
parteneriatul strategic cu Uniunea Europeană, solicit-
înd conjugarea tuturor eforturilor structurilor puterii 
de stat şi sectorului asociativ, s-a dovedit a fi un im-
pediment în calea aprofundării parteneriatului cu Ali-
anţa Nord-Atlantică, fiind lăsat fără atenţia cuvenită. 
Cu certitudine, valorificarea parcursului european nu 
reprezintă un obstacol, ci din contra – un catalizator 
al cooperării cu NATO, ecuaţie care practic n-a fost 
înţeleasă de guvernarea proeuropeană a Republicii 
Moldova, timidă în asumarea răspunderii, inconsec-
ventă şi slab pregătită pentru gestiunea puterii de stat 
la nivelul exigenţelor comunitare. Conform estimă-
rilor lui P. Varzari, dar şi ale altor cercetători ştiinţi-
fici, analişti politici şi jurnalişti, „Alianţa pentru In-
tegrare Europeană a discreditat opţiunea europeană a 
Republicii Moldova din cauza modului defectuos de 
guvernare şi implicării frecvente în scandaluri poli-
tice sau de corupţie, alimentînd euroscepticismul şi 
schimbarea vectorului strategic” [15]. Aceste defici-
enţe fragmentează societatea, provoacă numeroase 
clivaje şi consolidează neîncrederea în oportunităţile 
de modernizare prin reforme democratice şi de valo-
rificare a potenţialului uman, punînd sub semnul în-
trebării însăşi existenţa statului. 

Prin urmare, parteneriatul dintre Republica Mol-
dova şi Organizaţia Atlanticului de Nord, prin carac-
terul stabilit, a părăsit cadrul îngust sectorial şi a de-
venit unul extins, polivalent, în sensul că se exprimă 
prin angajamente asumate de reformă democratică 
nu numai a sectorului de securitate şi apărare, ci şi a 
multor instituţii de putere şi politici de stat. Insistăm 
asupra prevederilor de reformă democratică înscrise 
în cele două Planuri Individuale de Acţiuni, pe moti-
vul că semnificaţia şi încărcătura pe care o comportă 
au rămas practic în umbră, nu şi-au găsit aprecierea 
şi prestanţa la nivelul cuvenit şi n-au devenit suportul 
politico-juridic sustenabil pentru angajarea unor poli-
tici sectoriale de amploare. Considerăm că relevanţa 
acestor prevederi constă în reluarea cu alt text a crite-
riilor de preaderare la Uniunea Europeană, regăsindu-
se chiar şi componenta economică, şi deci nu este înt-
împlător faptul că în conţinutul ambelor planuri este 
trasată opţiunea de integrare europeană a Republicii 
Moldova. În această ordine de idei, implementarea 
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Planurilor Individuale de Acţiuni ale Parteneriatului 
cu Alianţa Atlanticului de Nord [16] este concepută 
ca fiind un mecanism important de modernizare şi de 
pregătire a condiţiilor necesare pentru apropierea in-
tegrării europene. 

Concluzii. Organizaţia Atlanticului de Nord este 
o organizaţie politică şi militară, avînd scopul de a 
asigura securitatea celor 28 de state-membre. NATO 
are şi parteneri, adică ţări care participă la operaţiuni 
NATO fără să fie membre, dar care pun la dispozi-
ţie tehnică şi resurse umane. Printre parteneri este şi 
Republica Moldova. NATO se implică militar doar 
acolo unde contextul politic o cere, nu are arme şi nu 
are bani, toate resursele vin din contribuţiile statelor-
membre şi ale celor partenere. Aplicarea instrumen-
tului militar de către NATO în beneficiul Republicii 
Moldova este exclusă, deoarece ţara noastră nu este 
membru al alianţei. De acest beneficiu se bucură nu-
mai ţările-membre ale alianţei în baza articolului V al 
Tratatului de constituire a NATO.

O desfăşurare mai detaliată a activităţilor de cola-
borare între Republica Moldova şi NATO o găsim în 
Planul IPAP Republica Moldova – NATO. În confor-
mitate cu acest Plan, principalele obiective strategice 
ale Republicii Moldova sînt: integrarea în Uniunea 
Europeană, intensificarea dialogului şi aprofundarea 
relaţiilor cu structurile euroatlantice. Avînd în vedere 
statutul său de neutralitate, Republica Moldova, prin 
implementarea IPAP, nu urmăreşte obiectivul aderării 
la NATO, ci speră să utilizeze Planul pentru accele-
rarea procesului de reforme în sectoarele apărării şi 
securităţii naţionale.

În baza celor expuse, am determinat că relaţiile 
dintre Republica Moldova şi Alianţa Nord-Atlantică 
sînt marcate esenţial de doi factori: statutul autopro-
clamat de neutralitate şi prezenţa federaţiei Ruse, 
ambii avînd repercusiuni în raport cu problema iden-
tificării soluţiilor viabile pentru reglementarea con-
flictului din raioanele de est. Republica Moldova nu 
poate să facă abstracţie de parteneriatul cu un aseme-
nea actor important cum este NATO, chiar dacă acest 
parteneriat nu se află pe lista priorităţilor Organizaţi-
ei, dovadă fiind lipsa din lista invitaţilor la Summitul 
de la Chicago. 

Recenzent: 
Alexandru ROMAN, 

profesor universitar, doctor habilitat
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Постановка проблеми.. Поступово відбу-
вається «революція» в методах врегулю-

вання конфліктних ситуацій, і лідируючі позиції у 
вирішенні конфліктів у різних сферах життєдіяль-
ності у правових державах займає медіація.

Медіація є особливим видом посередництва, 
що передбачає участь участю третьої сторони (в 
присудовій медіації - судді) при вирішенні кон-
флікту, яка обов’язково є нейтральною, яка є за-
цікавленою тільки лише в тому, щоб сторони до-
зволили свою суперечку з максимальною вигодою 
для себе, проте не надає жодної оцінки діям і рі-
шенням сторін конфлікту.

При наданні допомоги у врегулюванні кон-
флікту процедура медіації дозволяє побудувати 
інший тип взаємин між людьми. Медіація вносить 
у врегулювання суперечок загальнолюдські цін-
ності і намагається зберегти нормальні відносини 
між сторонами конфлікту. Вже це дає можливість 
стверджувати про справедливість процедури ме-
діації як можливості вирішення конфлікту. В меж-
ах цієї статті ми маємо на меті охарактеризувати 
переваги присудової медіації перед судовим роз-
глядом для реалізації права на справедливий суд. 

Стан дослідження. Питаннями судової вла-
ди традиційно привертають увагу вітчизняних 
і зарубіжних науковців, з поміж яких особливо 
слід відмітити доробки М. Козюбри, М. Малиш-
ко, В.Сіренка, Ю.Тодики, В. Шаповала та інших. 
Проте такому виду судової діяльності як прису-

дова медіація в сучасному теоретичному аспекті 
присвячена незначна увага. Тому виникла необ-
хідність інтенсифікації теоретико-правових до-
сліджень у цій сфері. 

Виклад основних положень. Медіація як но-
вітній спосіб має ряд переваг, які ми виділили 
окремо. Серед них наступні.

Право сторін самостійно обирати медіатора 
та медіаційні засоби, умови та правила. На від-
міну від судового розгляду, де суб’єкти конфлікту 
є залежні від суду (судді) та чіткого регламентова-
ного процесу, присудова медіація передбачає пев-
ну диспозитивність діяльності. Медіація визначає 
відсутність процесуальної скутості для сторін. 
Під час судового процесу сторони не мають ре-
альної можливості для діалогу, оскільки спілку-
вання відбувається через суддю чи представників, 
при медіації існує прямий діалог. Сторони попе-
редньо можуть обумовити організаційні умови 
медіації, як то строк, терміни, місце проведення 
та й процедурні правила (можливість розголо-
шення інформації, порядок зміни медіатора, про-
цедуру відмови від медіаційного процесу та його 
порядок проведення). Сторони також мають мож-
ливість припинити процес медіації за ініціативою 
сторони.

Виграшне рішення для обох сторін. Тут слід 
відзначити позитивний вплив присутності тре-
тьої сторони, що сприяє зниженню деструктивної 
спрямованості конфліктуючих сторін. Процедура 

ПЕРЕВАГИ  ПРИСУДОВОЇ  МЕДІАЦІЇ  ДЛЯ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРАВА  НА 
СПРАВЕДЛИВИЙ  СУД

Наталія ГРЕНЬ,
аспірантка кафедри теорії та філософії права ІНПП НУ «Львівська політехніка»

SUMMARY
The article considers the mediation procedure as the newest way of the right to a fair trial. The advantages of pretrial 

mediation are motivated over other methods of ensuring the right to a fair trial, among which the right of the parties to 
choose a mediator and mediation tools, conditions and rules, winning solutions for both sides, fairness and impartiality of the 
decision, financial and procedural accessibility, rate of the proceedings, privacy of mediation, maintaining of relationships 
that allow to preserve further acceptable partnership between the parties, a wide field of conflict relations resolution, and 
higher coefficient of solutions performance than those adopted by the results of the trial.

Keywords: mediation, pretrial mediation, benefits, conflict, the trial, the right to a fair trial.

* * *
У статті розглядається процедура медіації, як новітній спосіб реалізації права на справедливий суд. Мотивують-

ся переваги присудової медіації перед іншими способами реалізації права на справедливий суд, з поміж яких право 
сторін самостійно обирати медіатора та медіаційні засоби, умови та правила, виграшність рішення для обох сторін, 
справедливість та неупередженість рішення, фінансова та процесуальна доступність, швидкість розгляду справи, 
приватність медіації, збереження відносин, які дозволяють в подальшому зберегти прийнятні партнерські стосунки 
між сторонами, широка сфера вирішення конфліктних відносин та вищий коефіцієнт виконання рішень, ніж тих які 
прийняті за результатами судового розгляду.

Ключові слова: медіація, присудова медіація, переваги, конфлікт, судовий розгляд, право на справедливий суд. 
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медіації виявляється зручнішою у порівнянні-
до інших, наприклад судових процесів, оскільки 
внаслідок активної участі сторін відбувається ви-
роблення підсумкової (медіаційної) угоди, в ре-
зультаті чого рішення сторонами оцінюється як 
абсолютно справедливе. Судовий розгляд апріорі 
передбачає наявність «виграшної» та «програш-
ної» сторони. Присудова медіація дає можливість 
виграшного рішення для всіх сторін конфлікту. 
Окрім задоволення певних майнових та іншого 
роду претензій сторони отримають моральну са-
тисфакцію. «Сторонам необхідний спільний по-
шук взаємоприйнятних рішень - домовленостей 
по врегульовані ситуації, тобто вироблення таких 
взаємних правил поведінки, при яких цінності 
кожної зі сторін будуть прийматися і поважаться. 
Медіація - це таке спілкування, в результаті якого 
знижується не тільки емоційна і когнітивне на-
пруга конфліктантів, але учасники ще й отриму-
ють задоволення своїх духовних, психологічних 
і матеріальних потреб»[1, c.114-115]. Наприклад, 
медіація у кримінальних справах дає можливість 
отримати потерпілій стороні усні вибачення пра-
вопорушника, висловити свої почуття, емоції, 
обурення та образи. Комунікація – основне зна-
ряддя досягнення компромісу, вказує на розвиток 
свідомості осіб та досягнення рівня громадян-
ського суспільства. 

Справедливість та неупередженість рішен-
ня. Суд у правовій державі є незалежним органом 
здійснення правосуддя, а суддя фахівець з висо-
кими моральними стандартами поведінки. Закрі-
плення принципу самостійності судової влади на 
законодав чому рівні має важливе методологічне 
значення. Як справедливо зазначає з цього при-
воду В. І. Анішина, самостійність судової влади 
як принцип має соціальну цінність, оскільки до-
зволяє правосуддю здійснюватися в особливому 
правовому режимі, спрямованому на захист прав 
і свобод людини і громадянина. На думку вченої, 
необ хідність такого захисту зумовлює потребу 
конституційно-правового закріплення самостій-
ності судової влади [2, с. 78].

Однак, практичні реалії вказують на те, що су-
дова влада в державі не є повністю самостійної, 
і чітко залежить від політичних та економічних 
чинників. Говорити про відсутність корупції в 
судах можна хіба що подивившись на статисти-
ку, оскільки кількість справ порушених проти 
суддів в Україні за 2015 рік менше пів відсотка. 
Латентність корупційних злочинів у судах є дуже 
суттєвою. Судову владу можна сміливо визнати в 
топі корупційних сфер в Україні. Отож, медіація 
позбавляє рішення будь-якого виду «підводних 

течій», усуває корупційну складову, оскільки рі-
шення приймаються на діалоговій основі самими 
сторонами та за допомогою незалежного медіато-
ра. 

Фінансова та процесуальна доступність. В 
літературі медіацію часто називають «енергозбе-
рігаючою процедурою». Доступність є одним з 
основних елементів права на справедливий суд, 
включає різні сторони доступності, але однією з 
вагоміших є фінансова складова. У порівнянні з 
судовою процедурою вирішення спору шляхом 
медіації не є тривалим та може суттєво заощадити 
кошти для сторін. Це можливо за рахунок скоро-
чення часу на розгляд спору, економії судових ви-
трат та робочого часу співробітників компанії, які 
залучені до розгляду справи і змушені відволіка-
тися від своїх безпосередніх обов’язків.

В. Городовенко стверджує, що «ще однією 
перешкодою для вільного доступу до суду для 
деяких громадян є складність дотримання фор-
мальних (юридичних) вимог звернення для за-
хисту своїх прав до суду»[3, c.200]. Медіація не 
потребує особливої процесуальної форми звер-
нення, супроводу адвоката чи іншого фахівця у 
галузі права, тому особа може здійснювати проце-
дуру індивідуально, не витрачаючи на це зайвих 
коштів та часу. Рівень правових знань громадян 
не є настільки на високому рівні, щоб однознач-
но стверджувати про можливість ефективного 
самостійного відстоювання своїх прав у суді чи 
інших органах державної влади. Слушно тут ци-
тувати думку А.М.Колодія, який вказує, що од-
ним із принципів юридичного процесу є принцип 
доступності, який передбачає наявність двох ас-
пектів. По-перше, має бути зрозумілою і доступ-
ною модель юридичного процесу з точки зору її 
пізнання. По-друге - це забезпечення можливості 
реальних дій у межах юридичного процесу, на-
приклад звернення в компетентні державні орга-
ни; відкритість діяльності останніх тощо. Даний 
факт має особливе значення, адже гарантованість 
юридичного процесу залежить від того, які умо-
ви слід виконати, щоб мати право звернутися до 
владних структур[4, c.83]. Отож, процесуальні 
моменти доступності при медіації нівелюється, 
тому спрощується процедура доступу до справед-
ливого вирішення конфлікту, в разі використання 
процедури медіації.

І. Жаровська визначає «превалюючу роль дер-
жави у забезпеченні доступності права, як осно-
вної інституції, яка встановлює правові норми і 
має достатні засоби забезпечення їх доступності 
для всіх учасників суспільних відносин»[5, c.10-
11]. Вказане підштовхує до думки, що держава 
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також повинна бути зацікавлена у альтернативних 
способах вирішення конфлікту, одним серед яких 
є медіаційний процес, оскільки він сприяє еконо-
мії державних витрат. 

Швидкість розгляду справи. Аналіз стану здій-
снення судочинства у I півріччі 2015 р., вказує, що 
не дивлячись на ряд заходів, щодо удосконалення 
судової системи України ситуація корінним чином 
не змінилася. За півріччя кількість адміністратив-
них справ, розглянутих загальними місцевими та 
окружними адміністративними судами з порушен-
ням строків, передбачених положеннями Кодексу 
адміністративного судочинства, збільшилася на 
36,5 % порівняно з I півріччям 2014 р. і станови-
ла 13,9 тис. порівняно з 10,2 тис. за аналогічний 
квартал 2014 року. Така ситуація не тільки в адмі-
ністративних судах. Нажаль недотримання строків 
стало звичайною практикою національної судової 
системи України. Чи слід звинувачувати в цьому 
суддів. Відповідь неоднозначна. Звернемося до 
тієї ж статистики, в цьому випадку, щодо заванта-
женості судів. На розгляд до місцевих загальних 
судів надійшло 1 млн 557 тис. справ і матеріалів 
усіх категорій і до кожного судді місцевого за-
гального суду з розрахунку чисельності суддів за 
штатним розписом (за умови наявності вакансій 
фактичне навантаження є більшим) щомісяця в 
середньому надходило на розгляд по 56,6 справи 
й матеріалу, у тому числі адміністративних – 1,9 , 
цивільних – 24,6, кримінальних – 16,2, про адміні-
стративні правопорушення – 13,7[6]. Статистика 
вражаюча. Чи можна в таких умовах говорити про 
дотримання права на справедливий суд в аспекті 
дотримання строків розглядуц та стверджувати 
про оперативність діяльності? Процес медіації 
має, ще одну суттєву перевагу – швидкість про-
цесу. Справа може бути вирішена протягом де-
кількох годин, можливо днів. Міжнародне право-
ве регулювання визначає максимальний строк для 
медіації від одного місяця до трьох. Звичайно цей 
строк набагато коротший ніж при судовому роз-
гляді. 

Приватність медіації. Принципом судового 
розгляду є його відкритість. Кожен має право зна-
йомитися в установленому законодавством поряд-
ку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій 
у відкритому судовому засіданні справі, які на-
брали законної сили.  Закритий судовий розгляд 
допускається у разі, якщо відкритий розгляд може 
привести до розголошення державної або іншої 
таємниці, яка охороняється законом, а також за 
клопотанням осіб, які беруть участь у справі, з 
метою забезпечення таємниці усиновлення, за-
побігання розголошенню відомостей про інтимні 

чи інші особисті сторони життя осіб, які беруть 
участь у справі, або відомостей, що принижують 
їх честь і гідність,  необхідності забезпечення 
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
провадженні, коли це суперечить вимогам щодо 
охорони державної, комерційної або банківської 
таємниці тощо (ст. 6 ЦПК, 12 КАСУ, 27 КПК, 4-4 

ГПК). Закритість процесу може бути за вимогою 
сторін чи судді тощо. Повинна бути мотивована 
інформація для визнання процесу закритим по-
вністю чи його частини. Закритість є скоріше ви-
ключенням ніж правилом. Процес є відкритим 
для всіх, включаючи засоби масової інформації. 
Такі еталони характерні для більшості країн. 

 Згаданий принцип конфединційності меді-
ації забезпечує можливість приватного вирішення 
конфлікту, без зайвого розголосу та розголошення 
подробиць сімейного життя чи ділових стосунків. 
Під час процесу медіації присутні сторони, мож-
ливо їх представники та медіатор, таким чином 
забезпечується щирість сторін. За погодженням 
сторін вся документація щодо процедури медіа-
ції може бути знищена на кінцевій стадії. Також, 
сприяє приватності процесу заборона розголо-
шення інформації з боку третьої сторони – меді-
атора. Отож, конфлікт може бути вирішений не 
просто по справедливості, але ще й з гідністю.

Збереження відносин, які дозволяють в подаль-
шому зберегти прийнятні партнерські стосун-
ки між сторонами. Причини конфлікту завжди 
осмислені людиною, об'єктивно зумовлені. Хоча 
причини конфлікту викликані, як правило, реаль-
но існуючими протиріччями інтересів, суб'єктивне 
розуміння конфліктної ситуації чинить серйозний 
вплив на поведінку учасників конфлікту, іноді на-
віть більше, ніж самі реальні причини конфлікту. 
Навряд чи варто цьому дивуватися, якщо навіть 
фізіологічні реакції на фізичне навантаження 
адекватні не реальною навантаженні під час фі-
зичної роботи, а навіювання суб'єктивному уяв-
ленню про цю навантаженні [7, c.39]. Медіаційна 
угода допомагає зберегти існуючі ділові стосунки 
між сторонами і зміцнити довіру між ними у май-
бутньому, на відміну від судової або арбітражної 
процедури, у якій одна зі сторін програє. Замість 
боротьби за правоту відбувається конструктив-
на робота над вирішенням конфлікту. Вироблене 
самостійне рішення сприймається сторонами як 
позитивне, компромісне, не примусове, тому є 
можливість продовження співпраці чи спілкуван-
ня в майбутньому. Особливо вказане актуально в 
родинних відносинах та у сфері підприємницької 
діяльності. 

Широка сфера вирішення конфліктних від-
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носин. Людські відносини стосуються всіх сфер 
суспільного життя, конфлікт який виникає між 
сторонами може стосуватися не одного предмету, 
а багатьох пов’язаних між собою відносин. Часто 
причиною декількох позовів, що розглядаються в 
судах є один конфлікт, що не вирішений протягом 
довгого проміжку часту. Первинний конфлікт по-
роджує за собою інші, наростає ступінь неприязні 
та як «сніжна лавина» розростається суперечка, 
тягнучи все більше витрат часового, емоційного 
та матеріального характеру. Позитивне у медіації 
є те, що предмет спору не обмежений особливос-
тями певного процесуального провадження. За 
допомогою медіації можна одночасно і за участі 
декількох сторін обговорити і узгодити позиції 
щодо широкого кола взаємопов’язаних питань, а 
не лише вузького предмету спору[8]. 

Вищий коефіцієнт виконання рішень, ніж тих 
які прийняті за результатами судового розгляду. 
За І півріччя 2015 року в Україні у порядку ци-
вільного судочинства на розгляді судів перебувало 
8,1 тис. скарг на дії або бездіяльність державного 
виконавця чи іншої посадової особи державної 
виконавчої служби[6]. Першочергово, на нашу 
думку, це пояснюється процедурою самостійнос-
ті у вирішенні конфлікту, сторони які підписали 
медіаційну угоду несуть особисту моральну від-
повідальність за її виконання. Невиконання є 
причиною втрати репутаційної складової. Судове 
рішення носить примусовий характер, сторони 
можуть бути не згодними з рішенням. Подекуди, 
рішення не задовольняє всі сторони конфлікту. 
Рішення прийняті за результатами процедури ме-
діації погоджені сторонами і тому виконуються з 
«доброї волі», а не через використання державно-
го примусу. 

Навіть якщо процедура присудової медіації не 
приведе до врегулювання спору, час на його про-
ведення не можна вважати втраченим, тому що 
сторони краще зрозуміли суперечку і підготували-
ся до її вирішення в третейському, судовому або 
іншому порядку.

 Все це вказане говорить про ефективність 
процедури медіації. Статистичні дані європей-
ського правосуддя підтверджують таку тезу. Так 
сьогодні, наприклад, до фінансових судів Німеч-
чини доходить лише 5% конфліктних ситуацій, а 
у Франції – 2% [9, c.160]. В середньому у країнах, 
де медіація є активно застосованою показники на-
ступні: 83–85% процедур медіації є успішними, а 
у 5–10% випадків учасники процедури доходять 
повної або часткової згоди протягом короткого 
часу після цієї процедури [10].

Висновок. Право на справедливий суд є одним 

з основних прав людини, на сучасному етапі по-
требує реалізація цього права нових підходів та 
методологічних прийомів. Найбільш ефективним 
способом виходу з такого стану «гіпертрофова-
ного» конфлікту є перетворення розбіжностей в 
пошук рішення, саме присудова медіація є проце-
дурою, що у багатьох випадках може стати преві-
алюючої при виборі способу вирішення справи. 

Нами визначено наступні переваги медіації пе-
ред іншими способами реалізації права на спра-
ведливий суд: право сторін самостійно обирати 
медіатора та медіаційні засоби, умови та правила, 
виграшність рішення для обох сторін, справедли-
вість та неупередженість рішення, фінансова та 
процесуальна доступність, швидкість розгляду 
справи, приватність медіації, збереження відно-
син, які дозволяють в подальшому зберегти при-
йнятні партнерські стосунки між сторонами, ши-
рока сфера вирішення конфліктних відносин та 
вищий коефіцієнт виконання рішень, ніж тих які 
прийняті за результатами судового розгляду.
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Постановка проблеми. В науковій літера-
турі різних напрямків використовується 

понад 40 визначень поняття «інформація». В на-
уку державне упраління поняття «інформація» 
входить через нормативно-правову базу, яка ре-
гулює інформаційну сферу. Проте ці визначення 
мають різну наукову природу та суть. Досліджен-
ня у сфері державної інформаційної політики та 
інформаційного права має мати наукове підгрунтя 
для використання того чи іншого змісту визначен-
ня «інформація».

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідники Еріксон Т., Кастельс М., Стоунер 

Т. В [3, 4, 8] в своїх фундаментальних працях 
про інформаційне суспільство дотримувались 
думки, що у ХХI столітті галузь інформаційних 
комп’ютерних технологій (ІКТ) означена провід-
ною, тому розвиток інформаційного суспільства 
має питому вагу для світової спільноти загалом, 
і для кожної держави окремо. Дослідження про-
блематики інформаційної сфери різного рівня та 
масштабів стають пріорітетими.

Інформація має глибоку соціальну суть та при-
роду, яка відображається у різноманітних інфор-
маційних теоріях. Власне, перша з них - «Теорія 
інформації» К. Шенона [1], де йдеться про пере-
дачу кодів, далі «Теорія інформаційного управ-
ління», «Інформаційна теорія єдності та розвитку 
світу».

Вітчизняна наука має свої досягнення та історію 
інформаційної сфери. Перша на континентальній 

Європі мала електронно-обчислювальна створена 
С. Лебедєвим на території сучасної України. Не 
менш видатний учень В. М. Глушков продовжив 
справу в кібернетиці та засновав нові наукові шко-
ли: теорії оптимізації та системного аналізу, тео-
рії математичного моделювання і програмування, 
комп’ютерної та обчислювальної математики, те-
орії збереження і захисту інформації в системах, 
обчислювальної техніки, теорії управління та по-
будови телекомунікаційних мереж. Провідним 
напрямком досліджень цього інституту були роз-
робки систем управління з використанням обчис-
люваної техніки, засобів комунікації та матема-
тичних методів обробки даних в реальному часі, 
великих об’ємів інформації довільної фізичної 
форми і змісту[17]. Деякі праці В. М. Глушкова, 
зокрема “Кібернетика і її застосування в народно-
му господарстві” [13] були зосереджені на вирі-
шенні проблем сільськогосподарського виробни-
цтва шляхом використання кібернетичних систем 
та впровадження ідей управління в економіці. 

Невирішені раніше частини загальної про-
блеми формування терміну “інформація” шляхом 
аналізу теорій і концепцій різних науккових шкіл.

Мета статті дослідити підходи до визначення 
терміну «інформація».

Виклад основого матеріалу. Науковці ко-
ристуються поняттям «інформація» в значенні 
«знання» з 1967 року, проте вперше визначення 
«інформація» використується К. Шеноном 1948-
го року у значенні як «кількість передаваних по-

ПІДХОДИ  ДО  ЗМІСТУ  ПОНЯТТЯ  «ІНФОРМАЦІЯ»:  
КІБЕРНЕТИЧНИЙ,  ФІЛОСОФСЬКИЙ,  ПРАВОВИЙ

Софія ДЕМЧЕНКО,
аспірант кафедри політичної аналітики та прогнозування

Національної академії державного управління при Президентові України

SUMMARY
The article considers the process of transformation of the term «information» in various scientific traditions, namely 

mathematics, cybernetics, philosophy; the term is also studied in the context of the legal framework of Ukrainian and 
International law. The chronology of scientific research is formed in detail that complements the classical information 
theory with new principles and aspects. There are presented proposals for the use of the term «information» in Public 
administration science. The author notes the priority of public information in public administration.

Keywords: information, information theory, public information, communication, information law, public 
administration.

* * *
У статті розглянуто процес трансформації терміну «інформація» в різних наукових традиціях, а саме: мете-

матика, кібернетика, філософія, також термін досліджується в контексті нормативно-правового поля українського 
та міжнародного законодавства. Докладно сформована хронологія наукових досліджень, що доповнють класичну 
теорію інформації новими принципами та аспектами. Подано пропозиції щодо використання терміну «інформація» 
в науці державного управління. Означено пріорітетність суспільної інформації в державному управлінні. 

Ключові слова: інформація, теорія інформації, суспільна інформація, комунікація, інформаційне право, дер-
жавне управління.
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відомлень». Це визначення має понад 40 значень 
і використовується в науках як гуманітарних, так 
і математичних. Слово походить від латинського 
“Ін” – в, та “форма” – образ, вигляд, тобто в те, що 
змінює зміст. За тлумачним словником української 
мови, поняття «інформація» має такі значення: 1. 
Відомості про які-небудь події, чиюсь діяльність 
і т. ін.; повідомлення про щось. 2. Те саме, що ін-
формування, [10, с.42] в свою чергу інформуван-
ня трактується як дія повідомляти про що-небудь; 
доводити до відома. Для глибшого розуміння тер-
міну «інформація», звернімося до його аналізу 
використання окремими науками. Умовно можна 
виділити три різні підходи до вивчення терміну 
«інформація»: філософський, математичний або 
кібернетичний, правовий.

Кібернетичний підхід
Логарифмічну кількість міри інформації вина-

ходить в 1928 році і пропонує Хартлі. Як відомо, 
наука кібернетика оперує знаннями про законо-
мірності управління системами та процесами в 

техніці, живих організмах, та навіть в соціальних 
групах. Книга Н. Вінера 1948 року «Кібернетика, 
або управління й зв’язок у тварині й машині» [2] 
стала поштовхом для подальшого розвитку термі-
ну “інформація”, його видів та форм. 

Інформацію як ймовірнісний процес у 1948 році 
досліджували У. Уівер та К. Шенон, вони окрес-
лили методи для визначення кількості інформації 
[1, C. 623–656], а також запропонували “типову” 
загальну систему зв’язку. “Математична теорія 
зв’язку” деталізує схему системи зв’язку: джерело 
інформації, передавач, лінії зв’язку, приймач, адре-
сат, джерело перешкод [1, С. 379-423]. Згодом за-
пропонована схема стала основою та грунтом для 
розвитку окремої гуманітарної сфери досліджень, 
а саме масової комунікації, а далі дісталась сфер 
журналікознавства, маркетингу, реклами. Щоб до-
кладно дослідити еволюцію терміну «інформа-
ція» в різних сферах та науках, пропонуємо роз-
глянути Таблицю 1.1. Хронологія розвитку теорії 
інформації (ТІ). 

Таблиця 1.1 Хронологія розвитку теорії інформації (ТІ)
 

Етапи ТІ Зміст Наука Дослідник Період
Класична теорія 
інформації, далі ТІ (ви-
найдення)

Передача сигналів технічного 
зв’язку К. Шенон 1928

Семантична концепція ТІ Визначення кількості інформації в 
конструкціях математичної логіки математика Р. Карнап, 

І. Бар-Хіллел 1953

Алгоритмічна концепція 
ТІ

Визначення кількості інформації на 
основі програми (алгоритму), що 
перетворює один об’єкт в інший

математика А. Колмогоров 1965

Концепція М. Ма-
зура «Якісна теорія 
інформації»

Індивідуалізація інформації 
згідно її якісних змін. Інформацію 
розділено на трансінформацію, 
дезінформацію, псевдоінформацію, 
метаінформацію і параінформацію, 
залежно від системи управління. 
Фізична сутність інформації не вста-
новлено.

М. Мазур 1974

Заява про «недоцільне» 
використання ТІ в 
гуманітарних науках

Через неможливість врахування 
змісту інформації (знаків - слів) математика К. Шеннон 1950-70

ТІ в кібернетиці та 
комунікаціях зв’язку Телефон, комп’ютери   1980-до 

сьогодні
Новітні концепції теорії 
інформації на основі 
алгоритмічної ТІ

   
2000 
– до 
сьогодні
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Дана таблиця показує еволюційний розвиток 
класичної теорії інформації в розрізі часу та на-
уки, де дослідники інтерпретують ТІ (Теорію ін-
формації) відповідно до своїх потреб. Так, досить 
гучна історія вийшла з Клодом Шеноном через 
багато років після відкриття ТІ. Слідом за нама-
ганннями математиків Р. Карнап, І. Бар-Хіллел в 
Семантичній теорії визначити кількість інформа-
ції в знаках “вчені-гуманітарії” намагались на свій 
лад пояснити ТІ. Проте завжди в своїх досліджен-
нях не враховували неможливість визначення 
кількості змісту знаків (тобто змісту чи значення 
слів), що не має сенсу в технічних науках. Ці на-
магання дуже нервували Клода Шенона і він ви-
ступив з заявою, де назвав безпідставними гума-
нітарні концепції теорії інформації. Варто зазна-
чити, що індивідуалізував інформацію відносно 
якісних змін математик М. Мазур. Це дозволило 
розділити інформацію на трансінформацію, дезін-
формацію, псевдоінформацію, метаінформацію і 
параінформацію, залежно від системи їх викорис-
тання в управлінні певного процесу.

Концепції та методологічні засади теорії ін-
формації в своїх лекціях пропонує вивчати З.В. 
Патришко, в яких також змістовно аналізує докі-
бернетичний період теорії інформації [21]. 

Сучасна кібрнетика продовжує дослідження 
складних систем та пропонує способи управлін-
ня ними. Дослідник В. Косс в своїй аналітичній 
праці вивчає систему державного управління та 
пропонує кібернетичний підхід, щодо вдоскона-
лення її роботи. В цілому, порушена В. Коссом 
тема стосується базових механізмів та принципів 
управління державою. Наприклад, дослідник про-
понує розділяти кризове управління та звичайне, 
в основі якого є думка, щоб ліквідацією кризи не 
займався той, хто її спричинив. На думку вчено-
го, достовірна інформація в процесі управління є 
обов’язковою складовою ефективного управлін-
ня, оскільки саме на основі достовірної інформа-
ції приймаються ефективні рішення. Інформацій-
на сфера формує діалог у внутрішній та зовнішній 
політиці держави, а її розділення на два вектори є 
необхідною умовою щодо забезпечення ефектив-
ної управлінської діяльності. А “правильне фор-
мулювання національної ідеї” є “механізмом за-
пуску зниження ентропії (неузгодженості) у сфе-
рі державного управління”. Отже, національна 
ідея “є орієнтиром для всіх суб’єктів та об’єктів 
управління в державі”. Суть національної ідеї - це 
“реалізація ефективної організації суспільства, 
вона лежить у сфері взаємодії високої моралі, фі-
зики, біології та кібернетики”. Означений підхід 
охоплює всі сфери державного управління, який 

досягається модернізацією правової системи, кон-
ституційними зміними Водночас, аналіз виконав-
чої та судової гілки влади забезпечує вироблення 
ефективних пропозицій та прийняття рішень. Ре-
комендації вченого-кібенетика у вигляді тез ста-
ють слушними у сучасному державотворенні [14, 
С. 9-13]. 

В. Гарбарчук також досліджує державне управ-
ління з позицій кібернетики. У своїх наукових 
працях називає державу “найскладнішою мало-
дослідженною інтелектуальною кібернетичною 
системою”, та зазначає, що «дотримання методо-
логічних і теоретичних засад кібернетики дозво-
ляє запобігти принциповим помилкам в побудові 
структури системи управління державою» [15, С. 
13-24]. Науковці-кібернетики мають незамінний 
досвід управління системами, який з першого по-
гляду до державних справ далекий і можливо сто-
сується суто технічного супроводу, тощо. Проте 
кібернетичний підхід, на наш погляд – це глибо-
кий “безпристрастний” системний аналіз, де дер-
жавний апарат розглядається як машина, що має 
свої потреби “пальне” – податки, довіра, певного 
рівня результати, що відповідають очікуваням її 
“пасажирів” - громадянам. 

Філософський підхід 
Кардинально іншим підходом до вивчення та 

дослідження терміну користуються філософи, в 
загальному значенні для них «інформація» - це 
властівість матерії. Проте більш глибокий філо-
софський аналіз цього поняття показує нам два під-
ходи до розуміння його природи. Український до-
слідник масових комунікацій В. Ф. Іванов пояснює 
атрибутивний підхід “де інформаія – це об’єктивна 
властивiсть усiх матерiальних об’єктiв”, тобто 
“iнформацiя — атрибут матерiї”, і функціональ-
ний, в якому інформція є “умовою i результатом 
спрямованої активностi й тому вона виникає тiльки 
на соцiально-свiдомому рiвнi” [16, С. 71]. Наразі 
термін набув глобального значення і має свою уні-
кальну концепцію. Дослідник Твердохліб в своєму 
дослідженні інформаційних ресурсів приходить до 
висновку, що “інформація – це будь-який переда-
ний зміст, а отже інформація це:

1). Те, що може передаватись будь-якою систе-
мою або об’єктом як змістовність;

2). Те, що передається як повідомлення за до-
помогою визначеного технічного обладнання;

3). Те, що передається як повідомлення;
4). Підвищення структурної якості складності 

інформації потребує відповідної зміни способу її 
передачі” [19].

Під час філософсько-термінологічного аналізу 
концепту інформації О. С. Твердохліб в своєму 
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дослідженні обмежує інформацію видами і тут же 
поділяє їх на такі типи:

нтоінформація -•	  поняття, що відображує 
фундаментально-атрибутивні аспекти взає-
мозв’язку реальності;

біоінформація –•	  її специфіка проявляється у 
відповідних процесах передачі спадкової інфор-
мації в живих організмах;

техноінформація –•	  спосіб застосування, за-
писи, опрацювання, збереження і перетворення в 
певній системі технічних засобів;

гнесоінформація -•	  показує специфіку інфор-
маційних процесів, пов’язаних з пізнанням люди-
ною реальності [19]. 

Як бачимо, з дня визначеня даного терміну 
пройшо багато десятків років досліджень, науков-
ці різних сфер та наук по-своєму класифікують 
та шукають підходи до поняття “інформація”. Їх 
наукові пошуки та досягнення допомагають нам 
зрозуміти наскільки широко та багатоманітно роз-
винута людська свідомість. 

Гадаємо доречним виділити окремо групу до-
сліджень, які займались таким видом інформації, 
суспільна. Суспільна інформація на наш погляд і 
є тим ключовим пунктом на шляху до істини, яка 
найбільш детально розкриє тему нашого дослі-
дження. Поняття “інформації” і процеси, що її су-
проводжують у суспільтсві досліджували А. Моль, 
В. З. Коган. На наш погляд, є дуже зручним поділ 
такої інформації на семантичну та естетичну, що 
запропонували свого часу науковці. А. Моль по-
яснює семантичну інформацію: “це та, що підля-
гає універсальній логіці, має структуру, допускає 
точне уявлення, яку можна перекласти на інші 
мови”. Саме такий вид інформації цікавить нас, 
як дослідників державної політики, він є вичерп-
ним та достатнім для вивчення комунікативного і 
змістовного аспектів інформаційної сфери. Інший 
вид суспільної інформації – естетична, — це “ін-
формація, яка належить не до універсального на-
бору символів, а тільки до набору знань, спільних 
для сприймача та передавача; вона теоретично не 
перекладається на іншу “мову” чи у систему ло-
гічних символів, оскільки, іншої подібної мови 
для передачі цієї інформації просто не існує” [7].

В свою чергу В. З. Коган за соціальними озна-
ками дав вичерпну характеристику суспільній ін-
формації: 

“розмах циркуляції - від мінімального (міжосо-
бистісного) до максимального (глобального);

час циркуляції - від мінімального (однократно-
го) до практично невизначених часових меж;

напрямок руху - горизонтально (між індивіда-
ми чи групами одного соціального рівня) чи вер-

тикально (між індивідами чи групами, які перебу-
вають у ієрархічних відносинах);

емоційне забарвлення - як правило, має імпе-
ративний характер при русі зверху вниз, умовний 
– при русі знизу вверх, а також при горизонталь-
ному русі;

спосіб виробництва - може бути як персоніфі-
кованим, так і безособистісним. У першому ви-
падку ставлення висловлюється безпосередньо, у 
другому - опосередковано;

мета виробництва – вплив, може мати різний 
характер: ідеологічний, економічний, естетичний, 
якийсь інший” [5, С. 28-30]. 

Огляд наукових пошуків філософських шкіл 
підводить до необхідності упорядкування нами 
системи термінів державного управління. У ха-
рактеристиці інформаційної політики пропонуємо 
виокремлювати інформатизацію та комунікацію, 
для останньої на нашу думку найбільш вичерп-
ним є вищезгаданий термін суспільної інформації. 
Державна інформаційна політика, що визначаєть-
ся статтею 6 закону «Про інформацію» характери-
зує саме управління комунікативною складовою 
інформаційної сфери. 

Правовий підхід
В уявленнях про інформацію українському сус-

пільстві регулюється перш за все законодавством. 
У законах України наведені різні визначення ін-
формації. Закон України про інформацію трактує 
термін «інформація» - це “будь-які відомості та/
або дані, які можуть бути збережені на матеріаль-
них носіях або відображені в електронному вигля-
ді” Або “документовані або публічно оголошені 
відомості про події та явища, що відбуваються у 
суспільстві, державі та навколишньому середови-
щі” [11].

Визначення інформації містить також Цивіль-
ний кодекс України від 16 січня 2003 року (далі 
– ЦК України). Згідно частини 1 статті 200 закрі-
плено таке визначення інформації: “будь-які відо-
мості та/або дані, які можуть бути збережені на 
матеріальних носіях або відображені в електро-
нному вигляді [12].

Дослідник міжнародного інформаційного пра-
ва Лопатін В. Н. пропонує таке визначення інфор-
мації – “це універсальна субстанція, яка стосуєть-
ся всіх сфер людської діяльності, і слугує провід-
ником знань та думок, інструментом спілкування, 
взаєморозуміння й співробітництва, утвердження 
стереотипів мислення й поведінки” [6, с.27]. 

Загального уніфікованого поняття немає і в 
правничих науках, проте розвиток інформацій-
ної сфери виокремлює з-поміж системи міжна-
родного права - міжнародне інформаційне право, 
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що займається врегулюванням транскордонних 
інформаційних відносин. 

Наукові пошуки дослідників всього світу в різ-
них сферах – філософія, математика, кібернетика, 
і тд., як ми описали вище, мають найрізноматніші 
версії означення “інформації”. До того ж термін 
“інформація” в законодавстві використовується в 
сферах інформатизації, телекомунікації, соціаль-
них зв’язків, тощо - не одне й те саме. Проте для 
виключення правових колізій певно варто визна-
чити уніфіковане поняття. Дослідники юридичних 
наук зауважують про неточності термінів в Зако-
нах України сфери інформації. М. Корчагін виді-
ляє два недоліки терміну “інформація” в ЗУ “Про 
інформацію”: значення подаєтья через категорію 
„відомості”; інформація в Законі визначається як 
відомості „про події та явища”.Так, ці два заува-
ження слушні через те, що “відомості” звужують 
термін, “виключається широкий спектр знань, що 
безпосередньо не пов’язані з описом навколиш-
нього світу” [20], наприклад: винаходи, об’єкти 
патентних прав, літературні твори, інформація 
про можливі шляхи розвитку ринку та способи 
ведення підприємницької діяльності тощо. Друге 
зауваження М. Корчагіна теж описує обмеження 
терміну інформації своїм недостатньо об’ємним 
смисловим навантаженням. В свою чергу М. Кор-
чагін пропонує розмежувати та чітко визначити в 
законах терміни “інформація” та “дані”, а також 
надати визначення окремо для природинчих та 
математичних наук. Саме з позиції підтримки та-
кого варіанту вирішення правових колізій ми про-
понували розділяти комунікативну та інформати-
заційну політики.

Дослідник Мосенко Ю. О., уніфікувала ви-
значення під універсальні законодавчі потреби, 
“вираження у будь-якій формі змісту подій, дій 
та явищ, що існували, існують та існуватимуть у 
суспільстві, державі на навколишньому природ-
ному середовищі”[18, c. 46]. Згодні, що для уніфі-
кованих потреб термін запропонований Мосенко 
Ю. О. вичерпний. Проте на нашу думку, варіант 
розмежування є більш доречним в більш глибоко-
му аналізі інформаційних відносин та в контексті 
зросту наукової цінності інформаційної політики 
в державному управлінні. 

Висновки.
Проведений аналіз наукових галузей на пред-

мет визначення терміну “інформація” дає змогу 
робити такі висновки: визначення інформації як 
передачі відомостей актуальне до середини ХХ 
століття і ототожнювалось з поняттями: “відо-
мості”, “знання”, “відбиття”, “уявлення”; пошук 

нукових шкіл кібернетики, філософії, права відо-
бразився в таких фундаментальних течіях: теорія 
інформації, атрибутивна, комунікативна, функціо-
нальна концепції інформації; визначення інформа-
ції мають свій унікальний смисл і є правильними 
в кожному окремому випадку; термін однакового 
змісту не використовується в різних науках; дер-
жавне управління використовує поняття “інфор-
мація” в контексті реалізації державної інформа-
ційної політики, яка включає інформатизацію та 
комунікацію. 

Перспективи подальших розвідок. 
Наукові розвідки інформації в різних її про-

явах безперечно актуальні під час розвитку ін-
формаційного суспільства. Комунікативна сфера 
інформаційної політики набуває нового значення 
в період інформаційної експансії інших держав, 
що в перспективі досліджуватимуть ще не одне 
дисятиліття.

Список використаних джерел:

Shannon C.E. A Mathematical Theory of 1. 
Communication. — Bell System Technical Journal, 1948. 
— Т. 27. — С. 379-423, 623–656 .

Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь 2. 
в животном и машине. / Пер. с англ. И.В. Соловьева и 
Г.Н. Поварова; Под ред. Г.Н. Поварова. – 2-е издание. – 
М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных 
стран, 1983. – 344 с. 

Еріксон Т. Тиранія моменту: швидкий і повіль-3. 
ний час в інформаційну добу / Т. Еріксон. – Львів: 
Кальварія, 2004. – 196 с.

Кастельс М. Галактика Интернет: размышления 4. 
об Интернете, бизнесе и обществе. Под ред. В. Хари-
тонова / М. Кастельс. – Екатеринбург: У-Фактория. – 
2004. – 328 с.

Коган В. З. Теория информационного взаимо-5. 
действия: Философско-социологические очерки. — 
Новосибирск: Изд-во Новосибирск. ун-та, 1991. — С. 
28-30 .

Лопатин В. Н. Информационная безопасность 6. 
России: Человек. Общество. Государство / В.Н. Лопа-
тин. – СПб. : Фонд «Университет», 2000. – С. 27

Моль А. Теория информации и эстетическое во-7. 
сприятие. — М., 1966. — С. 203.

Стоуньер Т. Информационное богатство: про-8. 
филь постиндустриальной экономики. Новая теокра-
тическая волна на западе / Т. Стоуньер. – М.: Прогресс, 
1986. – 450 с.

Танскотт Д. Электронно-цифровое общество. 9. 
Плюсы и минусы сетевого интеллекта / Д. Транскотт. – 
К.: INT Пресс: М.: Рефл. Бук, 1999. – 432 с. 



28 februarie 2016

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

Introduction. The scientific investigations and 
summarizing of the practical stuff in sphere of 

the labor procedural legal relationships the dialecti-
cian’s need of its systematization to the separated area 
of knowledge are brought with it inevitably, which 
about transition of the phenomena of the public life 
from the quantity to the new quality is attested. 

As we indicated in the previous articles, „the reg-
ulation of the labor legal relationships, such as: the 
questions of the defense of the right to work, the right 
to defense from the exploitation, the right to job and 
struggle against the poverty as a result is the impor-
tant national and international service. from the way, 
which will adjust same legal relationships, the public 
prosperity, measure of the people’s life, their satisfac-
tion from the legal, social evolution of humanity are 
depend on farthest. In this context the consolidation 
of the legal norms in sphere of the regulation of the 
work, job, working time, etc. of every state with the 
international standards in same spheres, which is the 
property of the legal mind of humanity, is most im-
portant” [13, p. 71]. 

One of the forms of the same consolidation we 
(with the reference for the scientific doctrine) have 
considered the forming in the post – soviet countries 
the specified system of the labor justice and the cre-

ation of the Labor Procedural Codex as a codified act 
of the labor procedural law [15, p.157]. 

Works of the such authors as: Kiselev I., Matsko 
A., Chanisheva G., Prokopenko V., Paliuk V., Zhyk-
ovskaya O., Shevchuk S., Mikievich M., Mikievich 
M (jr.), Makovei N., Rabinovich P., Radanovich 
N., Golyak L., Turina O. and others were devoted 
for the individual aspects of same article, particu-
larly: for the questions of the separation of the labor 
procedural legal relationships for the independent 
branch of law.

At the same time, the questions about what is the 
labor procedural law: as a quality substantive, law 
and public phenomenon, branch of the law and the 
academic subject presents itself; what its «spirit» 
consists in, have been already unsolved. 

Thus, the object of the article is the investigation 
of the labor procedural law from the generally philo-
sophical’s viewpoint as a phenomenon of the legal re-
ality, its common connections and influences for the 
genesis of the legal system of the state, which these 
legal relationships haven’t the independent status in, 
as well as the prognosis and recommendations in the 
sphere of the creation of the codified legal act of the 
labor procedural law and it’s study as a science and 
the academic subject giving. 

THE  PHILOSOPHICAL  BASES  OF  THE  SCIENCE  AND  THE  BRANCH
 OF  THE  LABOR  PROCEDURAL  LAW 
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SUMMARY
In proposed article the generally philosophical bases of the labor procedural law as the science and the area of knowl-

edge are determined; common estimation about its subject, methods, system, connections and influences for the adjacent 
branches of law is given; questions of coexisting of the labor procedural law with other law sciences are considered. At-
tention for the generally changes, which could be brought by the further genesis of the science and the branch of law as the 
labor procedural law in Ukraine is drayed. Prognosis in sphere of the adoption of the codified legal act of the branch of labor 
procedural law and study of same branch as a science and the academic subject is brought.  

Keywords: the generally philosophical bases, the labor procedural law, a science,  a subject, methods, a system, connec-
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* * *
Резюме: В предлагаемой статье устанавливаются общефилософские основы трудового процессуального 

права как науки и области знания; дается общая оценка его предмету, методу, системе, связям и влиянию на 
смежные отрасли права; рассматриваются вопросы сосуществования трудового процессуального права с иными 
юридическими науками; обращается внимание на всеобщие изменения, которые может за собой повлечь дальнейшее 
развитие науки и отрасли трудового процессуального права в Украине; приводится прогноз и рекомендации в сфере 
принятия кодифицированного нормативно – правового акта в отрасли трудового процессуального права и изучения 
трудового процессуального права, как науки и учебной дисциплины.

Ключевые слова: общефилософские основы, трудовое процессуальное право, наука, предмет, метод, система, 
связь, отрасль права, юридические науки, всеобщие изменения, учебная дисциплина.

1  The technical corrector of this article is Larisa Kolosova, the English teacher.
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Statement of the essential. The law as a phe-
nomenon of the public existence and the axiologi-
cal category is the difficult multiform system of the 
mechanisms and its interactions presents itself with 
the object of the positive influence for the course of 
the events in society.

At the same time, all of law influences are the 
forms of its activity. As we says earlier, „Georg Ge-
gel’ [<...>] interpreted the activity from the positions 
of the objective idealism as the however – penetrating 
characteristics of the absolutely spirit, which the im-
manent need of this one for a self – change borning. 
The main role Gegel’ leads of the mental activity and 
its highest form – a reflection. Same way has been 
solved for Gegel’ had built the system conception of 
the activity, in which measures the central place had 
occupied the educational and rationalization „work of 
spirit”. In the Gegel’s conception substation analysis 
for the dialectics of the structure of activity (howev-
er, the profound determinacy between objective and 
way) has been increased, the number of profound re-
marks about the socially – historical determined of 
the activity had done” [19, p.129]. Same views had 
the philosophers of the so – called German Classic 
School. 

frederick Engels in his work of „Ludwig feuer-
bach and the End of Classical German Philosophy”2 
had already brought other, materialistic, viewpoint. 
According these positions: „the Phenomenology of 
Spirit (which could be named as parallel to embry-
ology and paleontology of spirit, or reflection of the 
individual mental at the different levels of its genesis, 
as a short remove of the levels, which have done by 
humanity’s mind historically), logic, philosophy of 
nature, spirit in its individual ways has been worked 
out, such as: the philosophy of history, law, religion, 
the history of philosophy, esthetics, etc. In all of these 
different historical spheres Gegel’ makes an effort 
to the progressing across it way of the development 
search. As so he had been not only the creatively ge-
nius, but still had the encyclopedically erudition, his 
statement constituted an epoch everywhere. Natu-
rally, that needs of the „system” for the forcible con-
structions has been obliged him to recourses here 
very often, which such a terrible scream his worthless 
opponents swing over for the nowadays about. By 
all of the philosophers have befounded the „system” 
transient; therefore, the systems from the imperish-
able human spirit’s need are born, such as: the need 
to overcoming the all of the contradictions. But if the 

all of the contradictions would be overcome, then we 
to the so – called absolutely verity would be come. 
World history would be become to the End, but, in the 
same time, it would be able to continued, however, it 
wouldn’t be to do. That’s why the new, unsolvable, 
contradiction appears here. All of the contradictions’ 
overcoming the philosophy demand from means the 
one of the philosophies demand from same task to 
do, that all of the humanity in its progressive genesis 
could be doing only. If we follow it (and this one we 
more than anybody thanks to Gegel’), then the all of 
the old – mind philosophy have become to the end. 
On this way we left alone the unattainable for indi-
vidual „the absolutely verity” and begin to drive to 
the attainable verities for us on the way of the positive 
sciences and its results’ summarizing with dialectical 
mental help. By Gegel’ the philosophy ends generally, 
because his system is the great conclusion of the all of 
the earlier genesis of philosophy presents itself, from 
the one hand, and because he, however, unknowingly, 
have directed the way, which coming from this laby-
rinth of systems to the real positive cognition of the 
world, from the other hand” [27]. 

At the same time f. Engels thought, that „the Rev-
olution of 1848 have moved aside the all of the phi-
losophies without a ceremony as well as feuerbach 
have moved „his” Gegel’. Along with, feuerbach has 
been moved aside too.”

These positions of f. Engels are very categorically 
and not in plenitude convincing as for us. We think, 
that any revolutions could be disproved the whole 
philosophy’s school, which formed and produced the 
own method, system, logic, esthetics by decades and 
were and stay as the one of the most important among 
others now or excluded it from the objective way of 
the historically progress. 

In contradiction to the own thesis about the „all of 
the philosophies moving aside”, f. Engel’s makes the 
following conclusion: „that ones, which for the nature 
applicable, which we understands now as the histori-
cally process of progress3, to the all of the spheres of 
the public history and to the all plural of the sciences, 
which for the human and God phenomena works ap-
plicable too.”4 But according with the Engel’s mind, 
this process consists in the material changes, which 
following the motions of lots to revolutions for it al-
ways only.

 In our appreciation we can’t agree neither with 
the Engel’s positions about „the end” of the idealism 
as the „empty building timbers”; about need of ideal-

2  The original is: f. Engels „Ludwig feuerbach und der Aus-
gang der klassischen deutschen Philosophie”, Stuttgart, Die Neue 
Ziet, 1888.

3 By I. Kolosov detailed.
4  See the earlier note. 
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ism rejection in the way of its „filling” by material-
ism substantive, nor with the Gegel’s positions about 
„the absolutely of spirit” and „the absolute verity’s 
unknowability” completely.

The understanding of the activity as from the ide-
alisms’ positions, as from the materialisms’ one in 
correlation of common and quotient is more rational 
to seem, because all of the doing, process from the 
idea, which not a material, begins. But this idea is 
modifying (according to Gegel’) to words, motives, 
actions, activities, decisions, is submitting to im-
manent need of the self – change, attains in whole 
the material characteristics; bases as spirit on, as the 
material one, and brings to the concrete as spirit, as 
material results. 

for example, the aggregate of the human ideas, 
feels, wishes to the better life was born appeals it-
self (as words) and actions, which was directed for 
the eight – hours working day’ protection, the women 
and the child work’ exploitation prohibit, that to a 
forming of the science and the branch of the labor 
law brought as a result. In system of this one, par-
ticularly, the same valuables, fighted during the bour-
geois – democratic and the socialistic revolutions, has 
been included. So, the revolutions neither philosophy 
nor any of its branches couldn’t be rejecting, moving 
aside or disproving, but they were the physical em-
bodiment of its poverty spirit and logic mechanisms.

But the immanent need of the self – change hasn’t 
got round the scientific doctrine of the labor law. The 
ideas for the specialization and separation of the labor 
law about from the complex branch to the labor mate-
rial and the labor procedural law to the discussions 
and argumentation about this subject were prompted 
the scientists beginning from the middle of the 20–th 
century approximately. 

What serves the grounds for this way? Particular-
ly, such viewpoints as: „…the nowadays system and 
procedural form of the court’s defense in labor legal 
– relationships’ sphere behinds considerable from the 
requests to the efficiency, quality of the labor disputes’ 
examination demands, during the consideration of 
which the all of the basis principles of the labor and 
the social – security law must be takes in account and 
looks for their embodiment in whole…[<...>]”;„“…
the problem consists in applicability of some insti-
tutes of the civil process to the labor disputes with 
take in account their specifies, correlation between 
of the civil procedurals’ and labor laws’ norms and 
appeared therefore needs of the simplification of the 
procedural forms, their deliverance from unnecessary 
fussiness of formalism, red tape, improvement of the 
level of their accessibility for the ordinary worker…
[<...>]”; „…the procedure of the control from the 

courts’ decisions’ execution in cases about re – em-
ployment and the work payment is the overextended, 
for the ordinary workers’ appreciation is hard, by the 
procedural acts is overladen…[<...>]” [18, p. 207]; 
„one of the main problem of the any of the proce-
dural forms is the problem of their terms keeping, 
unfounded red – tape during the case examination, 
because any red – tape decreases the level of the trust 
to the court system, for the level of the law’, liberty’ 
and legitimate interests’ defense reflexes negatively, 
makes worse the common level of the citizens’ legal 
– mind. The problem of the misuse of the procedural 
rights were and stay as the object of the scientists’ 
searching always, because front of them will be stay 
always a dilemma: how, from the one hand, the red – 
tape during the process excluded, and, from the other 
hand, for its completely and comprehensively not do 
much harm by the excessive acceleration” [5, p. 48]; 
„in some recommendations about improvement of 
the natively procedural legal in part, which the labor 
cases’ examination in the Supreme Court of Ukraine 
touches is need, because neither the introduced re-
forms, nor the essential experience of the European 
Union states, haven’ t confirmed to the Ukrainian re-
alities of the access to the judgment in this concrete 
event, unfortunately, at moment” [16, p.192]. 

In such a way in the public perception the phenom-
enon, which called the „labor procedural law” was 
born as a plural of the ideas, means, views, efforts, 
experience, which have been directed to the simpli-
fied of the access to the judgment system in the labor 
cases, improvement of its quality, rational accelera-
tion of the labor cases examinations’ procedure etc. 

The ideas appeared, the real grounds and the pub-
lic request for it have been, but the question of their 
embodiment in the state legal reality has been already 
unsolved.

And with this object, there is no without the the-
oretical grounding of the subject, method, system, 
principles of the labor procedural law as the science, 
branch of law, and the academic subject, because in 
tripersonality of cognition, using and the studying 
of these ones are possible the effectively penetra-
tion of the real law to the public life, its promotion 
and positive acceptance from the all of members of 
society only. 

But, thereof of these, we would be to the philoso-
phy return momentarily, to understand once more, 
what instead of the law for us and what a valuable has 
brought with itself. 

As we said earlier, „the law’ investigation as the 
most common phenomenon of the social existence 
with the need of its gnoseological analysis related 
closely. In these consisted dialectical need the com-
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mon cognition of the law as a „thing – in – itself”, 
according to Immanuel Cants’ views [<…>], the at-
titude’s forming for it as a positive (acceptance) or 
negative phenomenon of the social existence, fixing 
the same system of the law – valuables in society, so 
– called law – mind, in. 

The law as the phenomenon and demonstration of 
the moral categories of the property and justice has 
been brought itself the implication subjective sense 
undoubtedly. 

The rule as the externality demonstration of the 
law have already been for it as a „thing – for – the 
others”, i.е. the legal norms and principles have fixed 
formally, but have kept the possibility for their using 
– individual delves himself to the law „spirit”, their 
interpretation has been as a result.

The interpretation is the process of cognition, for 
one’s turn, which the time, mental, physical and other 
inputs demands with the matter of correct (social – 
acceptance) law using and the legality reinstatement 
at the every of the cases.

That’s why, the quantity and quality estimation of 
these inputs can get answers for the questions, such 
as: if the time and the other resources exploited by 
law – using individuals rationally, if the law used ef-
fectively and what need to do, to its efficient grows 
up?”[4, p.44].

These lines ascribes to the 2015, and the plural of 
the philosophic normatively – analyzing categories 
are there in it we’ve seen, such as: the „thing – in 
– itself”, the „thing – for – the others”, the time, the 
existence, means, the subject, the cognition etc. And 
all of these ones were adopted from the methodologi-
cal mechanism of the German Classic philosophy, the 
rich representatives of which were Immanuel Kant, 
Iogann Gotlib fichte, Georg Gegel, etc. 

The f. Engels work about the „end” of the German 
Classic philosophy ascribes to the 18865. However, 
its „end” is strange really, if we for the law – cogni-
tion, as the existence – part, with its, German Clas-
sic philosophy, help returns again, after the 130 years 
since its „end”!

It needs the considerable qualifications here. You 
see, founding the need of assailing and the breaking 
with other philosophers and their means, f. Engels 
have brought arguments of the substitution by them 
the really philosophy with using their subjective sci-
entific and political interests. However, is he doing 
same things, when he wants to founding the needs 
of a revolution and the revision by any way or not? 

During the argument of the „end” of the German 
Classic philosophy founding, he accused it in the ex-
cessive deliberation, theorization, decrepitude etc., 
what, as seen, were inadmissible in his means. But, 
at the same time, nobody have taken front of this „de-
liberative” philosophy the tasks about the all of the 
contradictions’ overcoming, and in this one f. Engels 
dissembles. Demand theoretically, about the probably 
consequences reflecting on, as f. Engels doing that, 
and same demand fixing in reality are the absolutely 
different things. Besides, that the task haven’t taken 
front of, thus the all of the contradictions haven’t and 
couldn’t overcome, because nobody of the sensible 
philosophers for same supernatural task would be 
undertook! And the world history has never finished, 
otherwise, the negation of the history would be means 
and the process of the progress negation, which f. En-
gels steps for so hot, a new dissemble makes in that 
way. Does all of that for the sake of the need founding 
about the transiting from the decrepitude philosophy 
to the philosophy of act and the moving aside of unat-
tainable during the drive to attainable in any way or 
not? However, the unadvised action could be brought 
itself nothing, expected destroying, what, same „the 
have ended” history proved, which without a cere-
mony have moved aside and f. Engel’s with all of 
his „new” philosophy, alike he, in one’s time, moved 
as feuerbach, as Gegel’, as all of the „old” classic 
German School, as a result. for the real, the „end” as 
philosophy, as history consisted in f. Engel’s political 
interests and in the founding of need of the revolution 
moving of lots and his own philosophy only! 

And now we show the attest of these one. 130 
years passed, and we for the common philosophical’ 
questions have discussed again; their properties and 
bounties have again used; and haven’t means about 
our opinion imposed by the forcible, wild, bloodedly 
way. There are the democratic procedures for that, 
there are the human rights, particularly, right for the 
pacifists’ demonstrations, if the worst, and we could 
be using these one at whole by way of the election 
right, which was a demonstration of the highest form 
of the political liberty since the times of the Great 
french Revolution and Maximilliane Robespierre. 

It may be, that nowadays’ existence, by any essen-
tially new views, which are differ from the past philo-
sophic school, isn’t filling, but, however, there are as 
Neo-Thomism, as Neo-Kantian, as Neo-Gegel’uan, 
etc. And therefore it is that to any new quality, any 
new philosophic idea appearing needs the same time, 
scientists’ efforts, eclectically plural of the essential-
ly new events, which have been to systematization. 
While it doesn’t happen, this essentially new philoso-
phy, according to the dialectical principle of the tran-

5  Between the writing the work of f. Engel’s „Ludwig feuer-
bach and the End of Classical German Philosophy” and its publi-
shing at the magazine of «Die Neue Ziet» two years passed.
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siting from quantity to quality, in the entrails of the 
old ones have burnt, gather strength and content yet 
by the way of the continuity, and we thinks, that the 
such a philosophy we will learn later. And while we 
can use which one, that has investigated and attested 
by the centuries, in spite of the all of the efforts of the 
individual philosophies to end or move aside these 
same valuables, enclosing in the humans’ heads the 
ideas of the inevitability of the senseless bloodshed.

As well as come off, that not only bayonets and 
grenades, but while a science, philosophy, history, 
logic, esthetics and other valuables of the positive 
society life may help us to the cognition of the new 
society tendencies and phenomena, in plural of that 
the labor procedural law included, and accepts it at 
whole. However, at the same time, we must be thanks 
to f. Engel’s, particularly, for brought to an turn the 
conception of the „German Classic philosophy” by 
himself, with thanks of that, this plural of the views, 
ideas and means have purchased categorically charac-
teristics and externality demonstration as the „thing – 
for – the others”. Besides, during his views critic, we 
mustn’t forget about the historical presence, which it 
formed in, because the period of the f. Engel’s life 
were rather chaotic for the world history, when the 
all of the revolutionary and forcer seemed inevitably 
and all of non – revolutionary seemed mildly and in-
sipidly. We debates these views with the high of the 
nuclear epoch, when the any war to the not imaginary, 
but to the real end of as philosophy, as history, as all 
of humanity could be brought, what it’s not to allow, 
of course. These qualifications we bring, because our 
earlier works on the dialectical mechanisms of the 
German Classical philosophy founded, in connection 
with that the further scientific investigations without 
the own opinion pronouncing to the opponents of this 
philosophy means could be impossible. 

And we’ve said in a few words about the philoso-
phy yet. The dialectical content of the law the cat-
egories of property, justice and the correlation’ search 
between it for the common benefit we have been rec-
ognized. However, the law is it an antagonist of evil, 
untruth, injustice, which the own philosophies con-
tent are have too.

 As we said earlier, „the property and evil are 
the normatively – analyzing categories of the moral 
means, in the farthest common form, that, from the 
one hand, the benefit, and, from the other hand, the 
moral – negative and have - condemn in humans’ mo-
tives and acts and in the social realities’ events have 
been marked. In the history of ethics the materialis-
tic and idealistic trends, in the property and evil in-
terpretation have collided with, since antiquity. The 
first one, these conceptions connects with the human 

needs and interests, the natures’ rules or factice wills 
of people (as a naturalism), the enjoyment and suf-
fering, the happiness or unhappiness (as a hedonism, 
eudemonism), the real social means of individual acts 
for them common life. The second one the concep-
tions of the property and evil from the God’s Direction 
or Mind (and from the deviations from these ones), 
from the someone weird relatively the real world 
ideas, substantives, rules brought or the contents of 
these ones to the demonstration of the subjective hu-
man’s wills, inclinations, sympathies or antipathies 
reduced, to the conflict between the property and evil 
the metaphysically – ontological sense of the struggle 
of two primeval principalities of the world have been 
allowed as a result [<…>].

Thus, the property and evil are the as subjective 
(the wills, inclinations, sympathies) as objective (the 
social incentive or condemnation, nature’s rules), in 
same time, categories, which, in the first place, are 
indivisible, and, secondary, only objectively or only 
subjectively can’t exist. So, for these categories the 
dualism of their content are typical in particular (the 
social incentive in any event connects the sympathies 
or antipathies with and the nature’s rules, particularly, 
the wills, inclinations etc. borns).

Without a doubt, according the dialectical prin-
ciple the property and evil are opposite. But, there 
is someone community between these ones: the evil 
borns the need of the property’s consolidation, what, 
in most narrow sense, induces the honorable sci-
ence community doing someone investigations, as, 
as induces to the efforts and the intellects unifying, 
the positive experience exchanging. In this there is 
not only community, but the positive moving evil’s 
power. Because without evil the society wouldn’t be 
progressing: there wouldn’t be anyone needs to the 
progress, reforms, and the society’ relations’ regula-
tors’ improving. 

The phenomenon of the evil related closely with 
the category of the action, which the conception of 
the „activity” included in. The activity is specific hu-
man’s active form of the attitude to another world, 
which content consists rationally change their and 
improvement for the people’s interests in [<…>]” 
[19, p. 130]. 

Based on gave, we come to the conclusion about 
that the as property, as evil, as positive, as negative, 
as law, as crime are the form of activity demonstrates; 
that these categories the interdependent and insepa-
rable system allowed to have been determined by 
itself. There is quite right to affirm, that the law sys-
tem is the extent and the way of the struggle against 
criminality system, evil, injustice, deviants, which are 
encroaches on for the common bounty, this arithmeti-
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cal mean’s correlation between public and private in-
terests. 

That’s why, the law, as a phenomenon is the extent 
of the opposite to evil; particularly, the labor proce-
dural law is the extent to the struggle with process’ 
rights’ misuse during the civil cases about the labor 
disputes’ examination and with the poverty, precari-
ousness, uncertainty in the day of tomorrow, families 
conflicts (which could be as a legal conflicts ended 
too) etc. as a result. On this simple example we see 
the complexity of the interaction and the interfer-
ence of the different branches of law each other and 
to the different, but the closely related society life’s 
spheres.

Talking about the relations, however, we were car-
rying away in a few and ran in advance. It needs to 
pay our attention on the subject of the labor procedur-
al law, i.е. on the legal relationships, which it regulat-
ed, at first. And in this one is the great familiarity be-
tween the labor procedural and civil procedural law. 
But, nevertheless, there are the principle differences, 
which has been allowed to their separated out in the 
independently system of the norms, which regulating 
the legal relationships, following from the order of 
the defense of the disturbed, contest or unrecognized 
rights of the worker. These differences touches same 
ones, as: 1) the institute of the preliminary case exam-
ination [10]; 2) the principles of the law process [7]; 
3) the court’s competence during the labor disputes 
examination [6]; 4) the court’s composition and order 
of the rejections’ deal [20]; 5) the list of the labor pro-
cess participants [25], their rights and duties [8]; 6) 
the procession participation in the labor process [1] ; 
7) the labor procedural capability [21]; 8) the control 
on the courts’ decisions executing in cases about the 
labor disputes [12]; 9) the judgment of appeal in cases 
about the labor disputes [3]; 10) the court’s procedure 
of the cases’ essentially examination [23]; 11) the or-
dinary procedure during the labor disputes examina-
tion[17]; 12) the judgment of cassation in cases about 
the labor disputes [11]; 13) the procedural terms dur-
ing their examination [9]; 14) the technical fixing the 
labor disputes examination [26]; 15) the measures of 
processual coercion [5]; 16) the cases about the labor 
disputes’ revision in the Supreme Court’s institution 
[16].

Besides, we have been pronounced the same or-
ganizing recommendations to the guaranteeing of 
the independence function of the labor justice’s 
system concerning, what we said about earlier too 
[2,14,22,24]. 

Thus, the plurality of the same indications are per-
mits to determine the labor procedural law as the inde-
pendent branch of the processual law, which is regulat-

ing the order of the defense of the disturbed, contest 
or unrecognized rights of the participants of the labor 
legal relationships. The method of the labor procedural 
law, as well as the majority of the processual ones, for 
the imperative were build, however, if it addressed to 
the earlier published works by us, the someone dispos-
itive positions it could be find. The system of the labor 
procedural law must be building on the Constitutional 
Acts, legal acts about the work, and, also, on the spe-
cially codified abridgement of the law under – the – 
call of the Labor Procedural Codex. 

As we said above, the labor procedural law has 
the fundamentally dialectical connections with the 
labor, constitutional, administrative, civil procedur-
al, financial, budget’s, familiar, criminal and other 
branches of law, because the new society relations 
and appearing a new form of their regulation the ir-
reversible changes at the all of the great legal – rais-
ing have brought itself with inevitably. And, besides, 
the labor procedural law with the philosophy, history, 
logic, mathematics, statistics related closely, the at-
tests which one there are all of the has been published 
by us works earlier of, notes to which has been given 
above for. 

The labor procedural law mustn’t enters into the 
contradiction with others branches of law in view of 
their specificity conceptually, at the same time, their 
following genesis demands the doctrinal reforms of 
the judgment system in that countries, where the spec-
ify system of the labor justice doesn’t function, what 
the essentially changes of the constitution, adminis-
trative, financial, budget’s legal has been brought it-
self with.

About the prognosis of the following genesis of 
the labor procedural law telling, there is no without 
the significant of the improvement of the level of de-
fense of the labor and social rights of workers, grow-
ing up the efficient of the law in a society, lowering 
the level of the criminality as well as the families 
conflicts, their destroying etc. Thus, not the selective, 
but the existence system’s novations speak is about, 
which the development of this science and branch of 
law has been brought itself with. 

And after the adoption the codifying acts in the 
labor procedural law’ branch, their farthest including 
to the curriculums highest and the middle – special 
juridical educational establishments needs, certainly, 
for bringing the level of the student’s knowledge in 
according to the new phenomena of the legal real-
ity, their actualization in according to the society de-
mands, the creation of the stability, successive legal 
base for the effectively defense of the rights and the 
legitimate interests of the labor legal – relationships’ 
participants purposely. 
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Conclusions. In the measures of the proposed in-
vestigation the philosophical and legal’s conceptions 
same intentional law’s phenomenon, which the labor 
procedural law is, thinks accomplished is impossible 
undoubtedly. However, there is the dialectical in the 
science for, that conditions of the permanently need 
of the improvement as itself, as the objects of their 
investigation. To tall’s summing up, however, wants 
to significant, that the fronts tasks of we would be 
able to handle farther, and the common – philosophi-
cal principalities, the conceptually founding and sum-
marizing of that investigations, which touched the 
science and the branch of the labor procedural law 
earlier we would be able to give. 

At the same time, the questions of the more de-
tail analysis of the correlation of the subject of the 
science and the branch of the labor procedural law 
for, their concretization, to applicable to the any le-
gal system, creation of the pedagogical conception 
of the labor procedural law studying at the highest 
and the middle – special educational establishments 
the following investigations would be able to conse-
crate, which would be able to appear in a result of the 
consolidation of the efforts of the scientific society in 
the different branches of the juridical, pedagogical, 
philosophic, psychological, mathematical and other 
ones only. And, as time, as the permanent practical 
analysis of those legal relationships, which the object 
of this scientific investigation represents, needs for 
that, certainly.
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Drept penal

Постановка проблеми. Відповідно до ст.13 
Конституції України земля, її надра, атмос-

ферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 
знаходяться в межах території України, природні 
ресурси її континентального шельфу, виключної 
(морської) економічної зони належать Українсько-
му народу [1]. У Законі України від 13 грудня 2001 
року “Про тваринний світ”[2] (статті 9, 10) зазна-
чено, що кожному громадянину надано право вико-
ристання тваринного світу, серед різновидів якого 
мисливство знаходиться на першому місці. 

У відповідності до Постанови Верховної Ради 
України від 16 жовтня 1992 року “Про пріоритетні 
напрямки розвитку науки і техніки” [3] досліджен-
ня у сфері охорони навколишнього природного се-

редовища, серед яких є тваринний світ, посідають 
провідне місце в реалізації екологічної політики в 
Україні. Враховуючи положення Закону України 
“Про загальнодержавну програму адаптації зако-
нодавства України до законодавства Європейсько-
го Союзу” [4] на цьому шляху як головний вектор 
вирішення проблем кримінальної відповідальності 
за незаконне полювання в юридичній літературі 
розглядається насамперед поліпшення нормотвор-
чої діяльності та практики застосування чинного 
законодавства в цій сфері.

Переважна більшість правових вимог, у тому 
числі й кримінально-правових, кримінально-
процесуальних та міжнародно-правових щодо охо-
рони, відтворення, раціонального використання та 

КРИМІНАЛЬНА  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ЗА  НЕЗАКОННЕ 
ПОЛЮВАННЯ

Микола ГОСПОДАРЕЦЬ,
здобувач кафедри кримінального права та процесу ВНЗ «Національна академія управління»

SUMMARY
Illegal hunting, being the elements of a crime, is described in the present Article. It was investigated the problems 

of determining the nature of a crime for illegal hunting for persons committed a criminal offence as provided for by the 
Article 248 of the Criminal Code of Ukraine. It is stated that the hunting should be understood to mean the type of specific 
use the wildlife being described in terms of searching, stalking with the purpose of hunting, catching, settling, using in the 
zoological gardens, and rattling and hunting itself the wild animals and birds living in the wild or are kept in semi-free 
conditions by the persons who have hunting licence (that includes staying in the hunting lands with guns, hunting dogs and 
birds, animal trappings and other hunting equipment, including hunting firearms and products). 

The Author notices that basically all the views that are found in the legal literature regarding the term “hunting” and its 
contents match the existing interpretation of this term, in other words consider it as follows: stalking with the purpose of 
hunting, catching and hunting the wild animals and birds that includes staying in the hunting lands with guns, hunting dogs 
and birds, animal trappings and other hunting equipment.

Key words: illegal hunting, elements of a crime, criminal offence, stalking, hunting, rattling. 

* * *
У статті розглянуті ознаки складу злочину незаконне полювання. Досліджено проблеми кваліфікації незаконно-

го полювання осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ст.248 Кримінального кодексу України. 
Зазначено, що під полюванням слід розуміти вид спеціального користування тваринним світом, який характеризу-
ється пошуком, вистежуванням з метою добування, лову, розселення, використання в зоопарках, а також переслі-
дуванням і самим добуванням диких звірів і птахів, які знаходяться у стані природної волі або утримуються в на-
піввільних умовах, особою, яка має право на полювання (до останнього прирівнюється перебування в мисливських 
угіддях з рушницями, мисливськими собаками, ловчими птахами, капканами й іншими знаряддями полювання, а 
також мисливською вогнепальною зброєю, продукцією полювання).

Автор зауважує, що в основному всі погляди, які зустрічаються в юридичній літературі, на поняття “полювання” 
і його зміст збігаються на існуючому тлумаченні цього поняття, тобто розглядають його як: вистежування з метою 
добування, переслідування і саме добування диких звірів і птахів, а також знаходження в мисливських угіддях з 
рушницями, собаками, ловчими птахами, капканами й іншими знаряддям полювання.

Ключові слова: незаконне полювання, ознаки злочину, кримінальне правопорушення., вистежування, добуван-
ня, переслідування. 
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оздоровлення мисливських звірів і птахів як скла-
дової частини тваринного світу України знайшли 
своє відображення в законах України: від 22 люто-
го 2000 р. “Про мисливське господарство та полю-
вання” зі змінами і доповненнями, внесеними За-
конами України: від 7 лютого 2002р. №3053-III, від 
15 травня 2003 р. № 762-ІV, від 11 липня 2003 р. № 
1122-ІV, від 20 квітня 2004 р. № 1695-IV [5]; від 13 
грудня 2001 р. “Про тваринний світ”[2]; від 7 лю-
того 2002 р. “Про червону книгу України” [6]; від 
16 червня 1992 р. “Про природно-заповідний фонд 
України” зі змінами і доповненнями, внесеними 
Законами України: від 5 травня 1993 р. № 3180-ХП, 
від 14 грудня 1999 р. № 1287-ХІV, від 11 грудня 2003 
р. № 1377-XIV [7]; в Постанові Кабінету Міністрів 
України від 1 червня 1993 р. № 399 “Про розміри 
компенсації за добування (збирання) та шкоду, за-
подіяну видам тварин і рослин, занесеним до Чер-
воної книги України” [8]; у наказі Державного ко-
мітету лісового господарства України від 16 квітня 
1998 р. № 41 “Про затвердження розміру збору за 
видачу посвідчення мисливця і контрольної картки 
обліку добутої дичини та порушення правил полю-
вання” [9]; в Наказі Державного комітету лісового 
господарства України від 27 грудня 2000 р. № 153 
“Про затвердження Інструкції про порядок видачі 
ліцензії на добування мисливських тварин та поря-
док здійснення полювання на цих тварин” [10]; в 
Наказі Державного комітету лісового господарства 
України від 8 квітня 2004 р. № 62 “Про проведен-
ня полювання в мисливський сезон 2004”, № 62 
“Про проведення полювання в мисливський сезон 
2004/2005 року” [11]; в Наказі Державного комітету 
лісового господарства України від 21 квітня 2003 р. 
№ 76 “Про проведення полювання на диких пар-
нокопитних і хутрових звірів у мисливський сезон 
2003/2004 року [11] та інших.

Незважаючи на певну врегульованість питан-
ня щодо відносин, що стосуються мисливських 
звірів і птахів, багато громадян не дотримуються 
приписів полювання, які є центральним питанням, 
де визначається як загальний режим мисливсько-
го господарства та тваринного світу, так і порядок 
здійснення полювання: від моменту виникнення 
права на полювання, місць, строків, обстановки, 
способів, засобів, знарядь і видів полювання. 

Аналіз основних досліджень та публікацій 
щодо складових біосфери, біотехнічних заходів, 
правовий нігілізм, варварське знищення мислив-
ських птахів та звірів призводить до різкого змен-
шення, а деякі види тваринного світу перебувають 
під загрозою повного знищення.

В юридичній літературі питанню кримінальної 
відповідальності за незаконне полювання приділя-

лась певна увага. Відповідні проблеми досліджува-
ли такі вчені як: В.І. Андрейцев, Ю.С. Богомяков, 
В.І. Борисов, Т.Д. Бушуєва, С.Б. Гавриш, В.Г. Гон-
чаренко, В.К. Грищук, М.С. Грінберг, П.С. Дагель, 
С.А. Данилюк, О.О. Дудоров, А.Я. Дубинський, 
Є.М. Жевлаков, М.Й. Коржанський, А.М. Комі-
саров, О.М. Костенко, 3.Г. Корчева, Т.П. Кудлай, 
І.П. Лановенко, Б.М. Леонтьєв, Ю.І. Ляпунов, В.К. 
Матвій-чук, М.М. Міхеєнко, А.Й. Міллер, В.Л. 
Мунтян, П.Т. Некіпєлов, В.Д. Пакутін, П.Ф. Пове-
ліцина, О.Я. Свєтлов, Є.Л. Стрельцов, В.Я.Тацій, 
С.В. Трофімов, І.А. Тяжкова, В.І Шакун, Ю.С. 
Шемшученко, В.А. Широков, С.С. Яценко, М.А. 
Лапіна, М.В. Краснова, В.Є. Емінов, Ф.А. Лопу-
шанський, О.Л. Дубовік та ін.

Мета статті полягає у з’ясуванні усіх обставин 
кримінальної відповідальності за незаконне полю-
вання особливості регламентування проблемних 
питань незаконного полювання

Основні результати дослідження. В основу 
поняття “незаконне полювання” мають бути покла-
дені сформульовані законом протиправні дії осіб, 
дії яких відпадають під ч.1 ст.248 КК України. Такі 
правопорушення правил полювання об'єднані з на-
станням істотної шкоди як рівнозначні [12] але з їх 
переліку, що приводиться в Законі України “Про 
мисливське господарство і полювання” [5], видно, 
що найменшою ступеню суспільної небезпечністю 
характеризується таке порушення, як полювання 
без відповідного дозволу, далі полювання в забо-
ронений час, ще більш високий ступінь суспільної 
небезпечності представляє полювання в забороне-
ний час, найбільш високий ступінь суспільної не-
безпечності представляє полювання забороненими 
знаряддями і способами.

З'ясування суті та визначення поняття “незакон-
не полювання”, а також наукові розробки з пробле-
ми суспільної небезпечності злочину, передбачено-
го ст.248 КК України, обґрунтування кримінальної 
відповідальності за це діяння, з'ясування суті сус-
пільної небезпечності цього явища мають велике 
значення для правильної кваліфікації діяння ви-
нного та зміцнення законності, відіграють важливу 
роль у боротьбі з указаними злочинами [12].

У словник української мови під “полюванням” 
розуміє: “шукати і переслідувати диких звірів, пта-
хів, риб з метою вбити чи зловити їх” [13], Крім 
цього, ставиться знак рівняння між поняттям “мис-
ливець” та “полювач”[13]. Слід зазначити, що од-
ним з найперших визначень поняття “полювання” 
як відшукання або переслідування корисних диких 
тварин з метою вбити або впіймати їх узагалі з ме-
тою вступити у володіння ними ми знаходимо в іс-
торичних документах.
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В основному всі погляди, що зустрічаються в 
юридичній літературі, на поняття “полювання” і 
його зміст збігаються на існуючому тлумаченні 
цього поняття, тобто розглядають його як: висте-
жування з метою добування, переслідування і саме 
добування диких звірів і птахів, а також знаходжен-
ня в мисливських угіддях з рушницями, собаками, 
ловчими птахами, капканами й іншими знаряддям 
полювання [14].

Деяке уточнення цього поняття вносить Закон 
України від 22 лютого 2000р. “Про мисливське гос-
подарство та полювання”. При цьому використову-
ються поняття як “мисливство”, так і “полювання”. 
Так, під мисливством мають на увазі вид спеціаль-
ного використання тваринного світу шляхом добу-
вання мисливських тварин, що перебувають у ста-
ні природної волі або утримуються в напіввільних 
умовах у межах мисливських угідь [5]. Цікаво, що 
під полюванням тут розуміють дії, спрямовані на 
вистежування, переслідування з метою добування 
і саме добування (відстріл, відлов) мисливських 
тварин, що перебувають у стані природної волі або 
утримуються в напіввільних умовах.

Аналіз нормативних актів, що регулюють полю-
вання, та існуючих визначень приводять до висно-
вку, що ця діяльність може проявлятись нижчена-
веденим чином і обов’язково мати такі характерис-
тики: 1) як один із видів спеціального використан-
ня тваринного світу України (п.4 Положення, ч.4 і 
ч.11 ст.1 Закону України від 22 лютого 2000р. “Про 
мисливське господарство та полювання”) [5] 2) 
предметом полювання є мисливські звірі та птахи, 
що перебувають у стані природної волі, або утри-
муються у напіввільних умовах, належать до при-
родних ресурсів загальнодержавного значення (ч.1 
ст.1 Закону); 3) підставою полювання є дозвіл на 
добування мисливських тварин (посвідчення мис-
ливця, квиток громадської мисливської організації, 
документ про сплату державного мита, ліцензія, 
від стрільна картка, дозвіл на право користування 
мисливською зброєю, щорічна контрольна картка 
обліку добутої дичини); 4) добування диких звірів 
і птахів під час полювання проводиться лише в 
межах мисливських угідь; 5) суб’єктами здійснен-
ня полювання можуть бути лише особи, які мають 
право на полювання (ст.12, 13 Закону України від 
22 лютого 2000р. “Про мисливське господарство 
та полювання”); 6) головні елементи полювання – 
пошук, вистежування, переслідування і добування 
(відстріл, відлов) диких звірів і птахів; 7) основні 
дії при полюванні — це відстріл, відлов, вистежу-
вання, переслідування, добування; 8) до полюван-
ня відноситься (ст.12 Закону України “Про мис-
ливське господарство та полювання”) перебування 

осіб в межах мисливських угідь, у тому числі на 
польових і лісових дорогах (крім доріг загального 
користування), при наявності: а) стрілецької зброї 
(в тому числі лука, арбалета) або капкана та інших 
знарядь добування диких звірів і птахів; б) мислив-
ського собаки або ловчого звіра чи птаха; в) про-
дукції полювання; г) будь-якої зібраної розчохленої 
стрілецької зброї (в тому числі лука, арбалета) [5].

 На підставі викладеного, під полюванням слід 
розуміти вид спеціального користування тварин-
ним світом, який характеризується пошуком, висте-
жуванням з метою добування, лову, розселення, ви-
користання в зоопарках, а також переслідуванням і 
самим добуванням диких звірів і птахів, які знахо-
дяться у стані природної волі або утримуються в на-
піввільних умовах, особою, яка має право на полю-
вання (до останнього прирівнюється перебування в 
мисливських угіддях з рушницями, мисливськими 
собаками, ловчими птахами, капканами й іншими 
знаряддями полювання, а також мисливською вог-
непальною зброєю, продукцією полювання).

Проте таке визначення має певні неточності, які 
суперечать чинному законодавству. Розглянемо за-
гальні положення Закону від 22.02.2000 р. Отже, із 
зазначеного вище слід вказати на те, що до держав-
ного мисливського фонду відносяться мисливські 
тварини, що перебувають у стані природної волі, 
а також утримуються в напіввільних умовах або у 
неволі в межах угідь державних мисливських гос-
подарств. Під мисливським господарством слід ро-
зуміти галузь — сферу суспільного виробництва, 
основними завданнями якого є охорона, викорис-
тання та відтворення мисливських тварин, надання 
послуг мисливцям щодо здійснення полювання, 
розвитку мисливського спорту та мисливського со-
баківництва [5]. Натомість під мисливськими тро-
феями необхідно розуміти відповідним чином об-
роблені частини мисливських тварин (шкіри, роги, 
черепи, ікла тощо), здобуті шляхом полювання, які 
використовують у наукових, естетичних, культур-
них та освітніх цілях.

Мисливські угіддя – ділянки суші та водного 
простору, на яких перебувають мисливські тварини 
і які можуть бути використані для ведення мислив-
ського господарства. Продукція полювання - добу-
ті шляхом полювання туші мисливських тварин, їх 
частини (м'ясо, субпродукти, шкури, роги, черепи, 
ікла тощо), а також відловлені живі мисливські тва-
рини. Утримання мисливських тварин у напіввіль-
них умовах – утримання набутих у встановленому 
порядку мисливських тварин у штучно створених 
умовах, в яких вони живляться переважно природ-
ними кормами, але не мають можливості вільно пе-
ремішуватися за межі штучно ізольованої ділянки 
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мисливського угіддя. Утримання мисливських тва-
рин у неволі — це утримання мисливських тварин 
у відповідних спорудах, де вони не мають можли-
вості живитися природними кормами та самостій-
но виходити за межі таких споруд [14].

Ґрунтуючись на доведеному, під полюванням 
необхідно розуміти вид спеціального користуван-
ня тваринним світом, який характеризується по-
шуком, вистежуванням з метою добування, лову, 
розселення, використання в зоопарках, а також 
переслідуванням і самим добуванням мисливських 
звірів і птахів, які перебувають у стані природної 
волі, в межах мисливських угідь або утримуються 
у напіввільних умовах — штучно створених, у яких 
вони живляться переважно природними кормами, 
але не мають можливості вільно переміщуватися 
за межі штучно ізольованої ділянки мисливського 
угіддя або у неволі в межах угідь державного мис-
ливського господарства, у відповідних спорудах, 
де вони не мають можливості живитися природни-
ми кормами та самостійно виходити за межі таких 
споруд (до останнього прирівнюється перебування 
в мисливських угіддях з рушницями, мисливськи-
ми собаками, ловчими птахами, капканами й інши-
ми знаряддями полювання, а також з продукцією 
полювання та мисливськими трофеями).

 Після визначення терміну “полювання” можна 
перейти до дослідження поняття “незаконне полю-
вання”.

 Правила полювання і самі заборони щодо здій-
снення полювання слід шукати в Законі України від 
22 лютого 2000 р. “Про мисливське господарство 
та полювання” [5]. У цьому Законі є такі заборони: 

1) полювання без належного на те дозволу, а 
саме: без документів, визначених ст.14 цього За-
кону; полювання на тварин, які не зазначені у до-
зволах на добування мисливських тварин або понад 
встановлені у цих дозволах обсяги; 2) полювання 
в заборонених для цього місцях, а саме: на терито-
ріях і об'єктах природно-заповідного фонду, де це 
заборонено відповідно до положень про них; на від-
творювальних ділянках; у межах населених пунктів 
за винятком випадків, передбачених рішенням Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад; в угід-
дях, не зазначених у дозволі; на відстані ближче 
ніж 200 м від будівель населеного пункту та окремо 
розташованих будівель, де можливе перебування 
людей; 3) полювання в заборонений час, а саме: у 
недозволені для полювання строки на відповідні 
види тварин, у темний період доби (пізніше години 
після заходу сонця і раніше години до його сходу); 
4) полювання із застосуванням або використанням 
заборонених знарядь та забороненими способами, 

а саме: клеїв, петель, підрізів, закотів, гачків, само-
стрілів, ловчих ям; отруйних та анестезуючих при-
над; живих, сліпих чи знівечених тварин як прина-
ди; звуковідтворювальних приладів та пристроїв; 
електричного обладнання для добування тварин; 
штучних світлових джерел, приладів та пристроїв 
для підсвічування місцевості, у тому числі приладів 
нічного бачення; дзеркал та інших пристроїв, що 
осліплюють тварин; вибухових речовин; з під'їзду 
на автотранспорті, а також на плавучих засобах з 
працюючим двигуном; літаків, вертольотів; не мис-
ливської (у тому числі військової) вогнепальної, 
пневматичної та іншої стрілецької зброї, а також 
нарізних вкладок, напівавтоматичної або автома-
тичної зброї з магазинами більш як на два патро-
ни; руйнування жител тварин, бобрових загат, гнізд 
птахів; газу та диму; заливання нір звірів; а також: 
на тварин, які зазнають лиха (переправляються во-
дою або по льоду, рятуються від пожежі тощо); на 
пернату дичину з нарізною вогнепальною зброєю; 
на хутрових звірів (крім вовка та ведмедя) з наріз-
ною вогнепальною зброєю калібром більше як 5,6 
мм; на копитних тварин та ведмедя з використан-
ням малокаліберної гвинтівки під патрон кільцево-
го запалювання або набоїв, споряджених картеччю 
чи шротом; полювання з мисливськими собаками, 
ловчими звірами і птахами без наявності на них 
паспорта з допуском до полювання; 5) транспорту-
вання або перенесення добутих тварин чи їх частин 
без відмітки цього факту в дозволі на їх добування; 
6) допускання собак у мисливські угіддя без на-
гляду; 7) полювання з порушенням установленого 
для певної території (регіону, мисливського госпо-
дарства, обходу тощо) в порядку здійснення полю-
вання; 8) полювання на заборонених для добування 
тварин; 9) збирання яєць птахів, загиблих тварин 
або їх частин, нищення або псування штучних гніз-
дищ, солонців, годівниць для звірів і птахів, посівів 
кормових рослин, мисливських вишок, вказівних 
знаків, відповідних вивісок та інших атрибутів мис-
ливського господарства.

 Крім того, зазначається, що дії в п.п. 1-8 ст.20 
Закону відносяться до незаконного полювання. 
Проте не всі з перерахованих пунктів ст.20 цього 
Закону незаконного полювання можуть передбача-
ти злочинні дії. Щодо незаконного полювання, яке 
завдало значної шкоди (ч.1 ст.248 КК) можна відне-
сти: п.1 ст.20 Закону; п.2 ст.20 Закону (за винятком 
територій і об'єктів природно-заповідного фонду, 
оскільки такі дії вже криміналізовані самостійно); 
п.3 ст.20 Закону; п.4 ст.20 Закону (за винятком лі-
таків і вертольотів, що становлять ознаку злочину 
самостійно); п.6 ст.20 Закону; п.7 ст.20 Закону; п.8 
ст.20 Закону. Всі ці дії, способи, знаряддя, місце, 
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час, які нами перераховані, як незаконне полюван-
ня, можуть бути злочинами тільки під час заподі-
яння значної шкоди.

Враховуючи вищезазначене, об'єктивні та 
суб'єктивні ознаки злочину, передбаченого ст.248 
КК України, під незаконним полюванням, що під-
лягає покаранню, слід розуміти умисні пошук, ви-
стежування з метою добування, лову, розселення, 
використання в зоопарках, переслідування й саме 
добування диких звірів і птахів, які знаходяться в 
стані природної волі або утримуються в напіввіль-
них умовах або в неволі, особою, яка не має на це 
дозволу (до незаконного полювання, що підлягає 
покаранню, прирівнюється і перебування в заповід-
никах або на інших територіях і об'єктах природно-
заповідного фонду, або знаходження службових 
осіб з використанням свого службового станови-
ща, або знаходження їх за попередньою змовою 
групою осіб з рушницями, собаками, ловчими пта-
хами, капканами й іншими знаряддями полювання, 
а також мисливською зброєю в зібраному вигляді 
поза дорогами загального користування або із про-
дукцією, добутою під час полювання, та для дій, 
передбачених ознакою “порушення правил полю-
вання, що завдало істотної шкоди — перебування в 
мисливських угіддях або поза дорогами загального 
користування для цих угідь з продукцією, добутою 
під час полювання), в заборонених для цього міс-
цях, в заборонений час, забороненими знаряддями, 
засобами і способами, з порушенням установлено-
го порядку для певної території, полювання на за-
боронених для добування тварин, що спричинило 
до істотної шкоди чи вчинено в заповідниках або на 
інших територіях та об'єктах природно-заповідного 
фонду, або полювання на звірів, птахів чи інші види 
тваринного світу, що занесені до Червоної кни-
ги України, або якщо такі дії вчинені службовою 
особою з використанням службового становища, 
або за попередньою змовою групою осіб, або спо-
собом масового знищення звірів, птахів чи інших 
видів тваринного світу, або з використанням тран-
спортних засобів, або особою, раніше судимою за 
злочин, передбачений ст.248 КК, вчинені суб'єктом 
злочину [12].

Висновки. Отже, важливою складовою кримі-
нальної відповідальності, передбаченою ст.248 КК 
України є суспільна небезпечність, що є найбільш 
суттєвою ознакою цього злочину.

Адже дійсно небезпечними для такої системи 
як біосфера, складовою якої є тваринний світ, є 
такі зміни у її звичайному природному функціону-
ванні, що призводять до протиправного знищення 
цієї складової, чим порушують умови її існування, 
утворюють загрозу існування суспільних відносин, 

які забезпечують охорону, раціональне викорис-
тання, відтворення та оздоровлення мисливських 
звірів і птахів. 

Таким чином, головною властивістю цього зло-
чину, його негативом є руйнування зазначених сус-
пільних відносин і завдання їм фізичної, майнової 
чи іншої істотної шкоди та порушення природної 
рівноваги.
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Drept penal și criminalistica

Introducere. Cercetarea științifică fundamentală 
își propune a învedera cele mai generale trăsă-

turi ale fenomenelor. Cunoștințele științifice obținute 
urmează a fi sistematizate, astfel încît să rezulte o 
imagine clară și fidelă a realității. Întrucît nivelul ac-
tual de cunoaștere și de sistematizare a cunoștințelor 
nu ne-a satisfăcut pe deplin, am decis să efectuăm o 
nouă cercetare științifică prin care să contribuim la 
dezvoltarea metodologiei cercetării infracțiunilor.

Scopul articolului. Autorul și-a propus să prezin-
te o nouă viziune asupra elementelor fundamentale 
ale cercetării infracțiunilor în acest articol științific. 
O atenție deosebită a fost acordată ordonării acestor 
elemente constitutive într-un sistem, care facilitea-
ză comprehensiunea și aplicabilitatea cunoștințelor 
științifice obținute în cadrul cercetării în cauză.

Metodele aplicate și materialele utilizate. 
Cunoștințele științifice vehiculate prin interme-
diul acestui articol au fost dobîndite preponde-
rent prin metoda construcției abstracte (construirea 
raționamentelor, elaborarea clasificărilor și interpre-
tarea datelor), metoda analizei de conținut (studierea 
actelor normative naționale care reglementează cerce-
tarea infracțiunilor), metoda documentară (studierea 
unor materiale din dosare penale și contravenționale) 
și metoda experimentului (aplicarea cunoștințelor 
obținute la cunoașterea unor fapte).

Rezultatele obținute și discuții. Investigatorul 
are două direcţii de activitate: 1) relevarea infracţiu-
nilor și 2) descoperirea infracţiunilor.

Relevarea unei infracţiuni consistă în efectuarea 
unor acţiuni speciale cu scopul de afla despre săvîr-

O  VIZIUNE  DESPRE  ELEMENTELE  FUNDAMENTALE  ALE 
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RÉSUMÉ
Les dimensions croissant de la criminalité imposent la quête de nouvelles possibilités de prévention, inclusivement 

répressive. La recherche scientifique a été effectuée en utilisant la méthode de la construction abstraite (théorique), docu-
mentaire, analyse de contenu et expérimentale (empiriques). Les données utilisées proviennent tant du secteur publique, 
que du secteur privé. L’enquête (investigation) d’un crime est réalisée en appliquant deux méthodes : la méthode de guidage 
en fonction de caractéristiques générales d’un comportement criminel et la méthode de la révélation des traces laissées par 
le crime, y compris la victime et le criminel (...). L’investigateur a deux directions d’activité : révéler des infractions et 
découvrir des infractions (...). L’investigation d’un crime traverse deux étapes : la cueillette de l’information sur un crime 
et la collecte des preuves visant un crime (...). L’investigateur fait une série de pas dans le processus de l’investigation d’un 
crime (...). Il existe de procédées spécifiques de dépistage du témoin, du criminel et des personnes qui connaissent le leu ou 
se trouve or ou se cache le criminel or qui se sont intersectées avec celui (...). Il existe deux types de preuves : qui parlent 
par eux-mêmes et qui parlent dans le contexte des résonnements. L’investigateur dois suivre quelques règles générales lors 
de la collecte des preuves (...). 

Mots-clés : investigation des crimes, enquête des crimes, méthodes d’investigation, enquêteur, investigateur.

REZUMAT
Dimensiunile crescînde ale criminalității impun căutarea unor noi posibilități de prevenire, inclusiv represivă. Cerceta-

rea științifică a fost efectuată aplicînd metoda construcției abstracte (teoretică), documentară, analizei de conținut și expe-
rimentului (empirice). Datele utilizate provin atît din sectorul public, cît și privat. Cercetarea unei infracțiuni este realizată 
aplicînd două metode: metoda ghidării după trăsăturile generale ale unui comportament criminal și metoda relevării urmelor 
lăsate de infracțiune, inclusiv de victimă și de infractor (...). Investigatorul are două direcţii de activitate: relevarea infracţi-
unilor și descoperirea infracţiunilor (...). Cercetarea unei infracţiuni traversează două etape: culegerea informaţiei despre o 
infracţiune și colectarea probelor privitoare la o infracţiune (...). Investigatorul parcurge un șir de paşi în procesul cercetării 
unei infracţiuni (...). Există procedee specifice de depistare a martorilor, a infractorului și a persoanelor care cunosc locul 
în care se află sau în care se ascunde infractorul ori care s-au intersectat cu acesta (...). Există două tipuri de probe: care 
vorbesc prin ele însele și care vorbesc în contextul unor raţionamente. Investigatorul trebuie să urmeze unele reguli generale 
la colectarea probelor (...).

Cuvinte-cheie: investigarea infracțiunilor, cercetarea infracțiunilor, metode de cercetare a infracțiunilor, investigator, 
detectiv particular.
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şirea unei infracţiuni (pregătire, tentativă sau săvîr-
şire). Descoperirea unei infracţiuni rezidă în acumu-
larea probelor suficiente pentru a demonstra faptul 
infracţiunii, identitatea și vinovăţia persoanei care a 
săvîrșit-o, prejudiciile cauzate prin această infracţiu-
ne, precum şi a alte circumstanţe relevante.

Cercetarea unei infracţiuni traversează două eta-
pe: 1) culegerea informaţiei despre o infracţiune și 2) 
colectarea probelor privitoare la o infracţiune.

Culegerea informaţiei despre o infracţiune. Omul 
poate cunoaşte lumea exclusiv prin organele sale de 
simţ, anume ele constituie sursele de obţinere a in-
formaţiei inițiale despre lume, inclusiv despre o faptă 
umană. Prin urmare, informaţia despre o infracţiune 
este culeasă prin: a) auz, b) văz, c) atingere, d) miros 
și e) gust.

Informaţia despre o infracţiune poate fi culeasă de 
către: a) investigator și b) o altă persoană.

Prin investigator îi numim generic pe: ofiţerul de 
investigare, ofiţerul de urmărire penală, ofiţerul de 
sector, procuror, detectivul particular, vameş etc.

Printr-o altă persoană îi numim pe: victimă, mar-
tor și făptuitor.

Martorul, victima și făptuitorul poate poseda: 
a) cunoștințe despre întreaga sau aproape întreaga 
infracțiune sau activitate criminală; b) cunoștințe 
despre unele aspecte ale infracțiunii sau ale activității 
criminale (martorul a asistat numai la o frîntură de 
infracțiune, victima a fost lovită cu o rangă de la spa-
te, infractorul face parte dintr-un grup criminal nu-
meros, în care rolurile sînt divizate, membrii grupului 
necunoscîndu-i pe toți ceilalți etc.).

Martorii pot fi: a) întîmplători și b) necesari (pădu-
rari, agenţi de securitate, şoferi de autobuze de rută, 
vînzători la chioșc, taximetriști etc.).

Informaţia despre o infracţiune poate fi obţinută 
de investigator sau de o altă persoană: a) direct și b) 
indirect.

Informaţia este obţinută direct în situaţia în care 
investigatorul sau o altă persoană culege informaţia 
cu propriile organe de simţ (vizuale, auditive, tacti-
le, olfactive sau gustative). Informaţia este obţinută 
indirect în situaţia în care ea provine de la o persoană 
care a cules-o cu propriile organe de simţ sau de la o 
persoană care a aflat-o de la persoana care a cules-o 
cu propriile organe de simţ sau de la o altă persoa-
nă care a aflat-o indirect. În cazul în care informa-
ţia despre o infracţiune a fost culeasă de către o altă 
persoană, investigatorul sau o altă persoană o poate 
obţine prin comunicare cu aceasta, sau cu o persoană 
cu care aceasta a comunicat, sau cu o persoană care a 
comunicat cu o altă persoană care a obţinut indirect 
această informaţie.

Investigatorul sau o altă persoană poate percepe: 

a) conduita infracţională și b) urmele lăsate de infrac-
ţiune.

Informația despre o infracțiune, indiferent că pro-
vine din perceperea actelor de conduită sau a urmelor, 
poate fi culeasă: a) prin percepere directă și b) prin 
percepere mijlocită.

Perceperea poate fi mijlocită de diverse: a) vietăți 
(cîine, porc etc.); b) substanțe; c) fenomene natura-
le; d) aparate construite de om (binoclu, cameră de 
luat vederi, telefon, computer, microscop, detector, 
lupă etc.).

Aceste obiecte sînt menite a amplifica capacitățile 
de percepere ale omului. Investigatorul sau o altă per-
soană poate culege în acest mod o informație supli-
mentară, care se dovedește a fi decisivă într-o serie 
de cazuri.

Obiectele de percepere, pot fi clasificate astfel: a) 
obiecte care sporesc văzul, b) obiecte care sporesc au-
zul, c) obiecte care sporesc atingerea, d) obiecte care 
sporesc mirosul și e) obiecte care sporesc gustul.

Purtătoare ale urmelor unei infracțiuni sînt urmă-
toarele fenomene: a) victima, b) infractorul, c) mar-
torul, d) unealta infracțiunii, e) obiectul infracțiunii 
(bunul furat, corpul victimei etc.), f) obiectele (feno-
menele) care au format micro-mediul în care a fost 
săvîrșită infracțiunea și g) obiectele (fenomenele) 
care au format micro-mediul prin care s-a deplasat 
victima, infractorul, martorul, uneltele şi obiectul in-
fracţiunii.

Micro-mediul în care a fost săvîrșită infracțiunea 
sau prin care s-a deplasat victima, infractorul, mar-
torul, uneltele şi obiectul infracţiunii poate fi format 
din: a) sol, b) aer, c) apă, d) piatră, e) floră, f) faună, 
g) asfalt, h) elementele constitutive ale unei locuințe 
(podeaua, pereții, tavanul, ușile, ferestrele etc.), i) 
mobilă, j) haine, k) elementele constitutive ale unui 
autovehicul etc.

În funcție de materia din care sînt alcătuite, urmele 
pot fi: a) fizice, b) chimice, c) biologice, d) Informa-
tice etc.

Urmele sînt lăsate de: a) corpul infractorului (din-
ţii cu care a muşcat-o pe victimă, mîinile cu care a 
lovit-o, degetele cu care a deschis uşile din casa din 
care a sustras bijuterii etc.); b) obiectele pe care le 
poartă infractorul (haine, încălţăminte, ceas, brichetă, 
ţigări, inele etc.); c) corpul victimei (dinţii cu care l-a 
muşcat pe infractor, unghiile cu care l-a zgîrîiat pe 
infractor etc.); d) obiectele pe care le poartă victima 
(haine, încălţăminte, ceas, brichetă, ţigări, inele etc.); 
e) obiectul material al infracţiunii (autoturismul care 
a fost sustras etc.); f) mijloacele cu al căror ajutor este 
săvîrşită infracţiunea (armă, şperaclu, autovehicul, 
geantă etc.).

Urmele lăsate de corpul infractorului depind de 
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mişcările acestuia, adică de modul în care el a acţi-
onat. 

Căutarea urmelor începe la locul săvîrșirii 
infracțiunii și continuă acolo unde se află fenome-
nele purtătoare de urme ale infracțiunii, în cazul 
în care acestea s-au deplasat de la locul săvîrșirii 
infracțiunii. 

Capacitatea de găsire și colectare a urmelor 
infracțiunii depinde de: a) cunoștințele investigato-
rului, b) rațiunea investigatorului și c) aparatele care 
sporesc simţurile omului.

Cunoştinţele sînt despre: a) domeniul investigării 
infracţiunilor, b) criminalitate (crime, criminali etc.), 
c) modul de organizare şi funcţionare a lumii și d) 
fenomenele din univers (sociale, biologice, psiholo-
gice, chimice etc.).

Raţiunea investigatorului este influenţată de: a) ca-
pacitatea intrinsecă de a gîndi, b) cunoştinţele inves-
tigatorului, c) timpul rezervat gîndirii și d) condiţiile 
de gîndire (oboseală, frig, căldură, poziţie incomodă, 
traumă, stres psihologic etc.).

Posibilitatea de aplicare a aparatelor care sporesc 
simţurile omului depind de: a) existenţa aparatelor 
care au o capacitate specifică, b) permisiunea lega-
lă de a folosi un aparat în investigare, c) cunoaşterea 
modului de utilizare a unui aparat de către investiga-
tor și d) disponibilitatea unui aparat.

În cazul în care persoana care a cules informaţia 
despre o infracţiune sau despre obiectul care poar-
tă urmele acestei infracţiuni s-a deplasat sau a fost 
deplasat(ă), urmele lăsate de acestea pot fi, în funcţie 
de posibilităţile de cunoaştere ale investigatorului: a) 
neîntrerupte și b) întrerupte.

Dacă urmele se întrerup într-un punct, atunci firul 
urmelor poate fi reconstituit numai în mod abstract, 
graţie puterii de gîndire şi a cunoştinţelor investiga-
torului. 

Posibilitatea găsirii urmelor infracţiunii depinde 
de: a) timpul scurs, căci o dată cu scurgerea timpului 
urmele se dizolvă în univers, adică se şterg, din cauza 
mişcării neîncetate a materiei; b) proprietăţile obiec-
tului care poartă urmele infracţiunii în cauză (cît de 
stabil este obiectul şi cît de profund îşi imprimă urme-
le pe alte obiecte cu care interacţionează); c) proprie-
tăţile urmei care a rămas pe un obiect din univers (cît 
de puternic s-a imprimat pe obiect) și d) proprietăţile 
obiectelor pe care a lăsat urme obiectul care poartă 
urmele infracţiunii în cauză.

Stabilirea persoanei care a cules informaţia des-
pre o infracţiune sau a obiectului care poartă urmele 
acestei infracţiuni este realizată prin prisma a două 
dimensiuni: a) loc și b) timp.

Spaţiul şi timpul constituie două dimensiuni ab-
solute ale universului de care nu poate fi rupt nici un 

obiect (fenomen) din univers. Prin urmare, orice in-
fracţiune este indisolubil legată de un loc şi de un mo-
ment (oră şi dată). fapta, victima, martorul ocular şi 
infractorul trebuiau să se regăsească în acelaşi loc şi 
în acelaşi timp. Investigatorul are sarcina de a verifica 
această coincidenţă fundamentală. 

Cercetarea unei infracțiuni este efectuată aplicînd 
două metode: 1) metoda ghidării după trăsăturile ge-
nerale ale unui comportament criminal și 2) metoda 
relevării urmelor lăsate de infracţiune, inclusiv de 
victimă şi de infractor.

Metoda ghidării după trăsăturile generale ale unui 
comportament criminal constă în orientarea cercetării 
unei infracțiuni în funcție de trăsăturile generale sau 
relativ frecvente ale conduitelor criminale de acest tip. 
Bunăoară, a fost stabilit prin cercetări științifice (cri-
minologice sau criminalistice) faptul că infracțiunile 
de un anumit tip sînt săvîrșite de către o femeie în 65 
% din cazuri. Investigatorul își va direcționa inițial 
acțiunile spre căutarea unui subiect de sex feminin, 
urmînd probabilitatea cea mai mare. 

O parte considerabilă a cunoștințelor despre com-
portamentul criminal este furnizată de cercetarea 
criminologică, o altă parte – de cercetarea juridico-
penală, restul necesarului fiind obținut prin cercetări 
criminalistice. 

Metoda relevării urmelor lăsate de infracțiune con-
sistă în găsirea, fixarea și ridicarea urmelor lăsate de o 
infracțiune, inclusiv de victima sau de infractorul care 
a săvîrșit-o. De exemplu, criminalistul a descoperit 
niște urme papilare la locul săvîrșirii infracțiunii, pe 
care le-a ridicat cu ajutorul unor substanțe și materi-
ale criminalistice, grație cărora a fost stabilită identi-
tatea făptuitorului. 

Urmele unei infracțiuni pot fi: a) generale, b) par-
ticulare și c) unice. 

Urmele generale sînt cele care se regăsesc în ma-
joritatea cazurilor de săvîrșire a unei infracţiuni (de 
exemplu, sîngele la infracţiunile de omor), urmele 
particulare sînt cele care se regăsesc într-un număr 
restrîns de cazuri de săvîrşire a unei infracţiuni (de 
exemplu, toporul la infracţiunile de furt), în timp ce 
urmele unice sînt cele care se regăsesc la un singur 
caz de săvîrşire a unei infracţiuni.

Investigatorul trebuie, în mod obişnuit, să folo-
sească ambele metode la cercetarea unei infracțiuni. 
Prima metodă nu este folosită în cazurile în care, pe 
de o parte, investigatorul care efectuează cercetarea 
nu s-a lovit de astfel de manifestări infracționale, iar 
pe de altă parte, ea nu a fost deocamdată cercetată 
științific. O asemenea situație este creată după incri-
minarea unor noi comportamente criminale, din care 
cauză nu există deocamdată cercetări științifice în 
materie și nici practica cercetării lor. 
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fiecare metodă de cercetare a unei infracțiuni con-
crete poate fi aplicată prin diverse tehnici, procedee și 
instrumente. 

Investigatorul parcurge următorii paşi în procesul 
cercetării unei infracţiuni despre a cărei producere el 
a aflat:

(1) culege informaţia posibilă despre infracţiune 
de la persoanele care au cunoscut-o în mod direct, 
adică de la victimă, făptuitor şi martor. În unele ca-
zuri, nu este posibil a obţine o informaţie de la aces-
tea, deoarece ele nu doresc să vorbească sau victima 
este decedată, făptuitorul a părăsit locul faptei, mar-
tori nu există etc.;

(2) cercetează cu multă atenţie locul infracţiunii, 
cu scopul de a găsi, fixa şi ridica urmele uşor percep-
tibile ale infracţiunii. Investigatorul trebuie să plece 
de la faptul că fiecare infracţiune lasă urme;

(3) caută urmele greu perceptibile ale infracţiuni-
lor, aplicînd cunoştinţele criminologice şi criminalis-
tice despre acest tip de infracţiune. Începe cu cunoş-
tinţele despre urmele pe care le are, de regulă, tipul 
dat de infracţiune. Apoi, încearcă să găsească urme, 
plecînd de la cunoştinţele indirecte despre acest tip de 
infracţiune (cine este infractorul; cum este săvîrşită 
infracţiunea, de care mijloace se serveşte la săvîrşirea 
infracţiunii infractorul etc.). 

Dacă cunoştinţele generale nu sînt aplicabile la 
acest caz, atunci investigatorul va trebui să încerce 
să descopere specificul infracţiunii pe care o cerce-
tează. 

Urmele greu perceptibile pot fi găsite şi în funcţie 
de urmele uşor perceptibile, căci unele urme vorbesc 
despre altele. 

Investigatorul îşi va pune astfel de întrebări: Cum 
ar fi putut să acţioneze infractorul în situaţia dată? Ce 
urme rezultă din acţiunile infractorului? Ce urme re-
zultă din acţiunile victimei? Ce urme pot reţine obiec-
tele care formează micro-mediul de la locul săvîrşirii 
infracţiunii?

Unele urme ies la iveală numai în condiţii specifi-
ce (unghi de lumină, umiditate etc.) sau în cazul apli-
cării aparatelor care sporesc puterea simţurilor.

Toate obiectele (fenomenele) constituie urme po-
tenţiale. Investigatorului îi este, iniţial, greu să distin-
gă o urmă de un obiect irelevant. Uneori, un obiect îi 
vorbeşte numai în cazul în care este pus în raport cu 
alte obiecte şi urme, adică atunci cînd sînt privite în 
contextul altor obiecte şi urme. De aceea, este indi-
cată păstrarea imaginii detaliate a acestora. Situaţia 
de la locul crimei poate fi fixată prin aşa modalităţi: 
a) fotografiere, b) filmare (înregistrare video), c) de-
senare, d) descriere (la dictafon, în carnet etc.) și e) 
memorizare (cea mai nesigură modalitate).

La descoperirea urmelor contribuie elaborarea 

versiunilor de către investigator, căci versiunile com-
portă scenariul infracțiunii. Totodată, versiunile per-
mit o verificare a corectitudinii interpretării urmelor;

(4) urmează firul urmelor. firul urmelor poate fi 
urmat avînd în vedere că toate obiectele din univers 
interacţionează, din aproape în aproape, ceea ce în-
seamnă că acolo unde se sfîrşeşte unul începe altul, 
întrepătrunzîndu-se într-o măsură mai mică sau mai 
mare. Din această cauză, putem vorbi despre un veri-
tabil fir al urmelor. 

Investigatorul trebuie să stabilească, pas cu pas, cu 
care obiect a interacţionat obiectul pe care l-a relevat, 
apoi cu care alt obiect a interacţionat acest obiect şi 
tot aşa în continuare (cadavrul se află pe covor, covo-
rul stă pe parchet, parchetul este situat pe podeaua din 
ciment şi tot aşa în toate direcţiile), după schema: 

A→B, B→C, C→D, D→E, E→f ...
El trebuie să nu piardă din vedere faptul că un 

obiect care îl interesează a fost neapărat în contact 
cu alte obiect, pe care şi-a lăsat urma şi care au lăsat 
pe el urme. Investigatorul va îndeplini această sarci-
nă cu atît mai uşor, cu cît dispune de cunoştinţe mai 
largi despre toate obiectele (fenomenele) din univers. 
Atunci cînd simte o lipsă de cunoştinţe, el se va infor-
ma, studiind literatura de specialitate sau consultînd 
un specialist în materie. 

Urmele care rămîn pe obiecte sînt determinate de 
proprietăţile obiectelor care interacţionează, ceea ce 
înseamnă că un obiect care posedă anumite propri-
etăţi va lăsa o anumită urmă pe un obiect care are 
anumite proprietăţi (de exemplu, talpa încălţămintei 
va lăsa o adîncitură pe solul umed, căci este mai tare, 
sau, dimpotrivă, piatra va lăsa o striaţie pe talpa încăl-
ţămintei, deoarece este mai dură).

Sub imperiul aceluiaşi principiu al interacţiunii 
universale, urmele sînt supuse dispariţiei. fiecare 
urmă are o durată particulară de viaţă (de la cîteva se-
cunde la cîteva zeci de ani, ba chiar și perioade mult-
mult mai îndelungate), de care nu va uita niciodată 
investigatorul;

(5) analizează urmele găsite şi le face să vorbeas-
că. Investigatorul deapănă tainele urmelor, punîndu-şi 
iarăşi şi iarăşi întrebarea: Ce îmi spune această urmă? 
De exemplu, dacă victima este o persoană robustă şi 
a opus rezistenţă fizică agresorului, aşa cum o des-
tăinuie urmele depistate, atunci infractorul este, cel 
mai probabil, o persoană care posedă o condiţie fizi-
că superioară (sportiv care practică unele genuri de 
sport, persoană pasionată de sport etc.) sau o pregătire 
adecvată de luptă (sportiv care practică lupta, militar, 
poliţist etc.). 

Urmele pot vorbi: a) în acelaşi sens, b) în sens di-
ferit și c) în sens contrar.
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Dacă urmele denotă situaţii diferite sau contradic-
torii, atunci investigatorul va încerca să elucideze si-
tuaţia, pînă toate urmele vor mărturisi acelaşi lucru;

(6) convinge victima şi martorul să mărturiseas-
că despre infracţiune. Persoanele pot fi convinse prin 
suscitarea interesului de a mărturisi. Investigatorul 
poate trezi interesul de a mărturisi în mintea victimei 
sau a martorului, explicîndu-i: a) pierderea pe care o 
riscă (poate fi trasă la răspundere, rămîne fără pro-
tecţia poliţiei etc.); b) cîştigul pe care îl va avea (nu 
va avea remuşcări, va beneficia de o recompensă, va 
trăi într-o lume mai sigură etc.); c) răul pe care îl face 
(părinţii suferă că nu îşi găsesc copiii răpiţi, cineva 
ar putea cădea în canalizarea rămasă fără capac etc.); 
d) binele pe care îl va face (nu va permite ca un cri-
minal să facă noi victime, justiţia va triumfa etc.); e) 
siguranţa în care se află (informaţia va rămîne con-
fidenţială pînă la prinderea făptuitorului, poliţia este 
capabilă să o apere etc.); 

(7) caută persoana care a săvîrşit infracţiunea, 
pentru a: a) obţine informaţii despre infracţiune (el 
ştie ce a făcut); b) obţine informaţii despre urmele in-
fracţiunii (urmele de pe haine, mijloacele pe care le-a 
folosit la săvîrşirea infracţiunii etc.); c) obţine infor-
maţii despre persoanele care au cunoscut infracţiunea 
(martor sau victimă).

Persoana care a săvîrşit infracţiunea poate fi găsită 
prin următoarele modalităţi: a) după informaţia fur-
nizată de persoanele care au fost în contact cu infrac-
torul (s-au intersectat, l-au demascat după conduita 
lui, infractorul le-a mărturisit despre fapta sa etc.); b) 
după urmele pe care le-a lăsat; c) după cunoştinţele 
generale despre făptuitorii acestui tip de infracţiune; 
d) după informaţia furnizată de persoanele care cu-
nosc locul unde el se află sau se ascunde; e) ca urmare 
a autodenunţării (benevole sau provocate); f) ca ur-
mare a unei curse întinse de investigator (investigato-
rul dă un anunț că caută, cu scopul de a îl procura, un 
obiect, similar unuia dintre cele care au fost sustrase 
de infractor și ale cărui trăsături distinctive le cunoaște 
etc.); g) din întîmplare (cercetînd alte infracţiuni sau 
dînd întîmplător peste fapte demascatoare).

Investigatorul le poate găsi pe persoanele care au 
fost în contact cu infractorul pe care el nu l-a identi-
ficat deocamdată, folosind astfel de procedee: a) dis-
cută cu membrii lumii interlope (aici poate fi găsită, 
în principal, informaţia despre infractorii de carieră 
şi despre persoanele care sînt în relaţie cu aceştia); b) 
stabileşte care persoane frecventează locul în care a 
fost săvîrşită infracţiunea (oră, zi, perioadă a anului, 
situaţie tipică etc.), indiferent de cauză (domiciliu, 
serviciu, trecător, joacă, recreere, vizitare a cunoscu-
ţilor etc.); c) le întreabă pe persoanele care frecven-
tează locul în care a fost săvîrşită infracţiunea (oră, 

zi, perioadă a anului, situaţie etc.), indiferent de cauză 
(domiciliu, serviciu, trecător, joacă, recreere, vizita-
re a cunoscuţilor etc.) despre persoanele care le-au 
vorbit despre infracţiunea cercetată, indiferent cum 
au făcut-o (direct, aluziv, scăpîndu-se cu vorba etc.); 
d) determină care persoane formează anturajul vic-
timei (rude, prieteni, vecini, colegi, cunoscuţi etc.); 
e) o întreabă pe victimă şi pe ceilalţi martori despre 
persoanele pe care le-a văzut (auzit etc.) în momen-
tul săvîrşirii infracţiunii sau care ar fi putut, în opinia 
lor, să fie martori ai acestui eveniment sau să fie în 
contact cu infractorul; f) stabileşte care persoane s-au 
aflat în calea firului urmelor lăsate de infractor, indi-
ferent de depărtarea de la locul infracţiunii (medicii 
de la spitalul care i-au tratat rănile obținute în timpul 
săvîrșirii infracțiunii, cumpărătorii care i-au cumpărat 
bunurile sustrase etc.); g) îi întreabă despre cunoaş-
terea autorului (complicelui, instigatorului, organiza-
torului etc.) infracţiunii cercetate pe toţi sau pe unii 
(aleatoriu sau selectiv) locatari ai unui bloc, angajaţi 
ai unei instituţii, locuitori ai unei străzi sau ai unei 
localităţi, ba chiar ai întregii ţări (discuţii în colecti-
vele de muncă, aruncarea vorbei în rîndul oamenilor, 
adresare prin intermediul mijloacelor de informare 
în masă etc.); h) ascultă gura lumii în vederea găsirii 
unei informaţii relevante (în timpul deplasării, la ma-
gazine, în reţelele de socializare etc.); i) verifică apa-
ratele care înregistrează comportamentul indivizilor 
(camere video, sisteme informatice de acces controlat 
în locuri reale sau virtuale etc.).

Cunoştinţele generale (criminologice şi crimina-
listice) despre persoanele care săvîrşesc infracţiuni 
de tipul celei cercetate îi permit investigatorului: a) a 
micşora cercul suspecţilor, economisind resurse, înde-
osebi timp, care poate fi decisiv în unele conjuncturi; 
b) a relua firul urmelor, în cazul în care acesta s-a rupt 
la un moment dat, punînd investigatorul în impas; c) a 
diminua probabilitatea de comitere a erorilor, din ca-
uza unor indicii înşelătoare (urme sau chiar probe). 

Cercul suspecţilor poate fi redus, în funcţie de ca-
racteristicile făptuitorului, precum sexul, vîrsta, stu-
diile, starea socială, trăsăturile de personalitate ori 
relaţia cu victima. Bunăoară, unele infracţiuni sînt să-
vîrşite, de regulă, de bărbaţi. Cunoscînd această parti-
cularitate, investigatorul îşi poate concentra eforturile 
asupra acestui contingent de suspecţi.

Investigatorul le poate găsi pe persoanele care cu-
nosc locul în care se află sau se ascunde infractorul pe 
care el l-a identificat, folosind atare procedee: a) dis-
cută cu membrii lumii interlope (aici poate fi găsită, 
în principal, informaţia despre infractorii de carieră 
şi despre persoanele care sînt în relaţie cu aceştia); b) 
stabileşte care persoane frecventează locul în care lo-
cuieşte infractorul (oră, zi, perioadă a anului, situaţie 
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tipică etc.), indiferent de cauză (domiciliu, serviciu, 
trecător, joacă, recreere, vizitare a cunoscuţilor etc.); 
c) le întreabă pe persoanele care frecventează locul în 
care locuieşte infractorul (oră, zi, perioadă a anului, 
situaţie etc.), indiferent de cauză (domiciliu, serviciu, 
trecător, joacă, recreere, vizitare a cunoscuţilor etc.) 
despre persoanele care le-au vorbit despre infractor, 
indiferent cum au făcut-o (direct, aluziv, scăpîndu-se 
cu vorba etc.); d) determină care persoane formează 
anturajul infractorului (rude, prieteni, vecini, colegi, 
cunoscuţi etc.); e) o întreabă pe victimă şi pe ceilalţi 
martori despre persoanele pe care l-au văzut (auzit 
etc.) în momentul săvîrşirii infracţiunii sau care ar fi 
putut, în opinia lor, să fie în contact cu el după săvîr-
şirea infracţiunii; f) stabileşte care persoane frecven-
tează locul în care se ştie sau se presupune că s-a aflat 
sau s-a ascuns infractorul (oră, zi, perioadă a anului, 
situaţie tipică etc.), indiferent de cauză (domiciliu, 
serviciu, trecător, joacă, recreere, vizitare a cunos-
cuţilor etc.); g) stabileşte care persoane s-au aflat în 
calea firului urmelor lăsate de infractor, indiferent de 
depărtarea de la locul infracţiunii (taximetristul care 
l-a transportat, recepționerul de la hotelul în care a 
stat, vînzătorul de bilete de la gară etc.); h) îi întreabă 
despre cunoaşterea autorului (complicelui, instigato-
rului, organizatorului etc.) infracţiunii cercetate pe 
toţi sau pe unii (aleatoriu sau selectiv) locatari ai unui 
bloc, angajaţi ai unei instituţii, locuitori ai unei străzi 
sau ai unei localităţi, ba chiar ai întregii ţări (discuţii 
în colectivele de muncă, aruncarea vorbei în rîndul 
oamenilor, adresare prin intermediul mijloacelor de 
informare în masă etc.); i) ascultă gura lumii în vede-
rea găsirii unei informaţii relevante (în timpul depla-
sării, la magazine, în reţelele de socializare etc.); j) 
verifică aparatele care înregistrează comportamentul 
indivizilor (camere video, sisteme informatice de ac-
ces controlat în locuri reale sau virtuale etc.).

firul urmelor infractorului poate fi luat de la: a) 
locul infracţiunii; b) locul frecventat de infractor (oră, 
zi, perioadă a anului, situaţie tipică etc.), indiferent 
de cauză (domiciliu, serviciu, trecător, joacă, recre-
ere, vizitare a cunoscuţilor etc.); c) locul în care s-a 
aflat sau s-a ascuns infractorul; d) locul prin care s-a 
deplasat infractorul.

Infractorii se ascund, de regulă: a) la cunoscuţi 
(rude, prieteni, vecini etc.); b) în hotele sau locuinţele 
(camerele) închiriate; c) în clădirile părăsite (blocuri, 
case, cabane etc.); d) în clădirile care nu sînt folosite 
sistematic (cabane, vile etc.); e) în locurile rar vizi-
tate (subsoluri, mansarde, staţii electrice etc.); f) în 
localităţile sau în ţările străine; g) în locurile în care 
pot fi procurate mijloace de existenţă (pădure, iazuri, 
rîuri etc.).

Urmărind scopul de a scăpa din mîinile investi-

gatorului şi, deci, de răspundere pentru fapta săvîr-
şită, infractorul îşi poate camufla identitatea prin: a) 
schimbarea înfăţişării (îşi lasă sau îşi taie barba, îşi 
vopseşte părul, îşi schimbă coafura, îşi face operaţie 
plastică, slăbeşte sau se îngraşă etc.); b) purtarea unei 
vestimentaţii înşelătoare sau comune (bărbaţii îmbra-
că haine femeieşti, iar femeile îşi pun haine bărbăteşti, 
şi unii, şi alţii poartă haine identice cu cele purtate de 
multă lume etc.); c) eliminarea sau crearea semnelor 
distinctive (alunele, pete, cicatrice, arsuri etc.); d) 
schimbarea sau modificarea numelui şi prenumelui; 
e) prezentarea sub o falsă identitate (acte de identitate 
falsificate, acte ale unei persoane cu care seamănă); f) 
schimbarea vocii (schimonosire, intervenţie chirurgi-
cală, mutilare etc.).

Este provocată autodenunţarea care rezultă din ac-
ţiunile investigatorului de influenţare a acestuia. De 
exemplu, s-au furat nişte bani la o vînzătoare de la 
magazin. Din informaţiile obţinute rezultă că furtul a 
fost înfăptuit cel mai probabil de unul dintre colegii 
ei. Investigatorul îi adună pe angajaţi şi le comunică 
despre supoziţia sa că unul dintre ei este autorul in-
fracţiunii, îi informează despre consecinţele juridice 
ale faptei săvîrşite, despre avantajele autodenunţării 
şi colaborării cu organul de urmărire penală, precum 
şi se referă şi la aspectele morale ale situaţiei create. 
În consecinţă, făptaşul se prezintă la poliţie, autode-
nunţîndu-se. 

Victima infracţiunii, în cazul în care nu este cu-
noscută ori nu sînt cunoscute toate victimele probabi-
le, este căutată într-un mod similar;

(8) caută martori ai infracţiunii, necunoscuţi în 
momentul cercetării la faţa locului, aplicînd următoa-
rele procedee: a) stabileşte care persoane frecventează 
locul în care a fost săvîrşită infracţiunea (oră, zi, peri-
oadă a anului, situaţie tipică etc.), indiferent de cauză 
(domiciliu, serviciu, trecător, joacă, recreere, vizitare 
a cunoscuţilor etc.); b) le întreabă pe persoanele care 
frecventează locul în care a fost săvîrşită infracţiunea 
(oră, zi, perioadă a anului, situaţie etc.), indiferent de 
cauză (domiciliu, serviciu, trecător, joacă, recreere, 
vizitare a cunoscuţilor etc.) despre persoanele care 
le-au vorbit despre infracţiunea cercetată, indiferent 
cum au făcut-o (direct, aluziv, scăpîndu-se cu vorba 
etc.); c) determină care persoane formează anturajul 
victimei (rude, prieteni, vecini, colegi, cunoscuţi etc.); 
d) o întreabă pe victimă şi pe ceilalţi martori despre 
persoanele pe care le-a văzut (auzit etc.) în momen-
tul săvîrşirii infracţiunii sau care ar fi putut, în opinia 
lor, să fie martori ai acestui eveniment; e) stabileşte 
care persoane s-au aflat în calea firului urmelor lăsate 
de infracţiune, indiferent de depărtarea de la locul in-
fracţiunii (medicul de la spitalul care i-a tratat rănile 
obținute în timpul săvîrșirii infracțiunii, cumpărătorul 



47

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

februarie 2016

bunurilor sustrase etc.); f) îi întreabă despre cunoaş-
terea unor aspecte ale infracţiunii cercetate pe toţi sau 
pe unii (aleatoriu sau selectiv) locatari ai unui bloc, 
angajaţi ai unei instituţii, locuitori ai unei străzi sau 
ai unei localităţi, ba chiar ai întregii ţări (discuţii în 
colectivele de muncă, aruncarea vorbei în rîndul oa-
menilor, adresare prin intermediul mijloacelor de in-
formare în masă etc.); g) ascultă gura lumii în vederea 
găsirii unei informaţii relevante (în timpul deplasării, 
la magazine, în reţelele de socializare etc.); h) urmea-
ză firul urmelor, care nu aparţin nici victimei, nici 
infractorului şi nici unei persoane care nu cunoaşte 
ceva despre infracţiune; i) verifică aparatele care înre-
gistrează comportamentul indivizilor (camere video, 
sisteme informatice de acces controlat în locuri reale 
sau virtuale etc.); j) discută cu membrii lumii interlo-
pe (aici poate fi găsită, în principal, informaţia despre 
infracţiunile săvîrşite de către infractorii de carieră şi 
despre persoanele care au relaţii cu aceştia).

Colectarea probelor privitoare la o infracţiune. 
Proba constituie o modificare lăsată de o infracţiune 
în realitatea obiectivă (obiecte materiale) şi subiecti-
vă (conştiinţa indivizilor).

Investigatorul trebuie să urmeze următoarele re-
guli generale la colectarea probelor referitoare la o in-
fracţiune cercetată: 1) a colecta o pluralitate de probe, 
astfel încît să fie exclusă orice coincidenţă, eroare; 2) 
a colecta probe univoce, neinterpretabile; 3) a opera 
cu probe evidente, adică care sînt pe înţelesul tuturor, 
comprehensibile fără a depune un efort intelectual de-
osebit; 4) a opera cu probe, a căror putere doveditoare 
este recunoscută de legislaţia în vigoare şi de gîndirea 
socială; 5) a colecta probe obiective, adică probe care 
nu stîrnesc suspiciunea că investigatorul a intervenit 
arbitrar; 6) a colecta un minim suficient de probe, cu 
scopul de a economisi resursele.

Există două tipuri de probe: a) care vorbesc prin 
ele însele și b) care vorbesc în contextul unor raţio-
namente.

Investigatorul este condus la probe de informaţia 
pe care el o culege despre o infracţiune. Din acest 
punct de vedere, există: a) informaţie care ne vorbeşte 

despre o infracţiune, dar nu o probează (de exemplu, 
survenirea decesului la o anumită oră); b) informaţie 
care ne vorbeşte şi, totodată, probează o infracţiune 
(de exemplu, constatarea unei plăgi pe corpul victi-
mei); c) informaţie care probează o infracţiune, fără a 
ne spune ceva despre infracţiune (de exemplu, faptul 
că concluzia a fost trasă de un expert calificat).

Prin urmare, este indicat ca, în procesul culege-
rii informaţiei despre o infracţiune, investigatorul să 
mediteze permanent asupra modului în care aceasta 
poate fi valorificată sub aspectul acumulării probelor 
necesare.

Pentru a izbuti, el îşi va pune astfel de întrebări 
fundamentale: De unde ştiu eu aceasta (de exemplu 
că banii au fost furaţi de chiriaşul victimei)? Cît de 
sigur este ceea ce ştiu (prietenul chiriaşului nu mă 
minte)? Este necesară o verificare suplimentară (am 
suficiente alte dovezi independente care confirmă 
afirmaţiile martorului)? Cum pot verifica ceea ce ştiu 
(care probe independente pot confirma sau infirma 
afirmaţiile martorului)?

După acumularea probelor necesare, este reco-
mandabilă organizarea şi articularea acestora într-un 
sistem coerent.

Concluzii. Cercetarea infracțiunilor este efectuată 
aplicînd două metode: metoda ghidării după trăsătu-
rile generale ale unui comportament criminal și meto-
da relevării urmelor lăsate de infracţiune, inclusiv de 
victimă şi de infractor. Investigatorul are două direcţii 
de activitate: relevarea infracţiunilor și descoperirea 
infracţiunilor. Cercetarea unei infracţiuni traversează 
două etape: culegerea informaţiei despre o infracţiu-
ne și colectarea probelor privitoare la o infracţiune. 
Investigatorul parcurge un șir de paşi în procesul cer-
cetării unei infracţiuni despre a cărei producere el a 
aflat. Există procedee specifice de depistare a marto-
rilor, a infractorului și a persoanelor care cunosc locul 
în care se află sau în care se ascunde infractorul ori 
care s-au intersectat cu acesta. Există două tipuri de 
probe: care vorbesc prin ele însele și care vorbesc în 
contextul unor raţionamente. Investigatorul trebuie să 
urmeze unele reguli generale la colectarea probelor. 
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Постановка проблеми. Статтею 2 Кримі-
нального процесуального кодексу Укра-

їни (далі КПК України) законодавець зобов’язує 
усіх владних суб’єктів кримінального проваджен-
ня здійснювати захист прав, свобод та законних 
інтересів учасників кримінальної процесуальної 
діяльності.

Термін «захист» тлумачиться як заступництво, 
покровительство [1, с. 668], тобто як специфічна ді-
яльність певних суб’єктів. В той же час цей термін 
неоднозначно трактується в різних галузях права. 
Його багатозначне тлумачення спостерігається й у 
межах кримінального процесуального права. Цим 
терміном визначаються поняття, які не збігають-
ся, ні за змістом, ні за своїм обсягом. Так захистом 
визначається одна із основоположних (загально 
процесуальних) функцій, що стосується діяльнос-
ті підозрюваного, обвинуваченого, його законного 
представника та захисника-адвоката, спрямованої 
на спростування або послаблення підозри чи обви-
нувачення. Крім того, цим терміном також визнача-
ється: захист потерпілого, щодо якого вчинене кри-
мінальне правопорушення; відшкодування потер-
пілому шкоди, завданної цим правопорушенням; 
забезпечення безпеки учасникам процесу; одна із 
сторін кримінального провадження. 

Шкода, що український законодавець не вра-
ховує слушних пропозицій вчених-процесуалістів 
щодо нагальної необхідності лексичного розмеж-
ування багатьох понять у кримінальному проце-
суальному законодавстві, продовжуючи терміном 
«захист» визначати не співпадаючі і навіть про-
тилежні за формою і змістом види кримінальної 
процесуальної діяльності.

Стан дослідження. В наш час цій пробле-
мі приділив значну увагу український вчений-
правознавець В.М. Юрчишин. Він аргументовано 
рекомендує кримінальну процесуальну діяльність 
підозрюваного, обвинуваченого, його законного 
представника і захисника-адвоката визначати «за-
хисною», бо вона направлена на захист приватно-
го інтересу, а способи її реалізації визначаються 
самими означеними учасниками кримінального 
провадження без будь-якого зовнішнього втру-
чання. Кримінальну ж процесуальну діяльність 
владних суб’єктів кримінального провадження, 
які ведуть процес і виконують усі його завдання, 
направлену на відстоювання прав, свобод і за-
конних інтересів потерпілого та інших учасників 
процесу, вищеозначений автор пропонує визна-
чати «правозахисною», бо ця функція носить пу-
блічний характер і є виразом обов’язку держави 
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SUMMARY
In article the ratio between the concepts “protection” and “legal assistance” of penal procedural law is analyzed, 

definition of the concept “procedural human rights mechanism” is formulated and all its structural elements are opened, 
specific proposals on addition of the existing Criminal Procedure Code of Ukraine are made.

Given the system analysis, the author found that advocacy function has a clearly defined public, and concludes feasibility 
amendments to the current legislation of Ukraine, namely Article 22 of the CPC to consolidate Ukraine remedial function, 
giving it a general procedural meaning and power to oblige actors do it not only at the request of stakeholders, but also on 
its own initiative in every case of the infringement of their rights.
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* * *
У статті проаналізовано співвідношення між поняттями «захист» і «правозахист» у кримінальному процесу-

альному праві, сформульовано визначення поняття «процесуальний правозахисний механізм» та розкриті усі його 
структурні елементи, внесені конкретні пропозиції щодо внесення доповнень до діючого КПК України.

З урахуванням системного аналізу, автором встановлено, що правозахисна функція має чітко виражений пу-
блічний характер, а також робиться висновок про доцільність внесення змін до чинного законодавства України, а 
саме закріпити статтею 22 КПК України правозахисну функцію, надавши їй загальнопроцесуального значення та 
зобов’язати владних суб’єктів виконувати її не лише за зверненням учасників процесу, а й за власною ініціативою 
у кожному випадку виявлення факту порушення їх прав.
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перед людиною і громадянином, закріпленого ст. 
3 Конституції України [2, c.255].

Підтримуючи пропозицію В.М. Юрчишина, 
додамо, що правозахисна діяльність у всіх стадіях 
кримінального провадження виконується пара-
лельно чітким колом владних суб’єктів, визначе-
них КПК України. У досудовій стадії криміналь-
ного провадження це слідчий, прокурор, слідчий 
суддя. Систему правозахисних засобів, з допомо-
гою яких реалізується загальнодержавна правоза-
хисна функція у сфері кримінального процесу, де-
які автори визначають терміном «правозахисний 
механізм кримінального провадження». [3, c.32; 
4, c.126-129].

Стан дослідження. Проте ця проблема ще не 
знайшла належного розвитку в українській юри-
дичній праці, хоч її актуальність є очевидною. 
Можна з упевненістю стверджувати, що вона пе-
ребуває на самому початку дослідницького руху. 
Тому важливість розкриття сутності і змісту по-
няття «кримінальний процесуальний правозахис-
ний механізм», яке є новітнім і недостатньо ви-
вченим, не викликає ніяких сумнівів.

Внаслідок цього, метою даної статті є розкрит-
тя сутності і змісту поняття «кримінальний про-
цесуальний правозахисний механізм».

Виклад основного матеріалу. Е. Лук’янова 
визначає означене поняття як динамічну систему 
правових засобів, за допомогою яких впорядкову-
ється діяльність державних органів з юрисдикцій-
ного застосування. Вона стверджує, що структура 
цього механізму складається із: норм процесуаль-
ного права; юридичних фактів, що опосередкову-
ють правозахисні процесуальні відносини; проце-
суальної форми діяльності [5, c.162-166]. 

Український вчений-правознавець О.Ф. Фат-
хутдінова під процесуальним правозахисним ме-
ханізмом розуміє сукупність взаємопов’язаних 
процесуальних засобів, які необхідні і достатні 
для виявлення і реалізації правозахисних право-
відносин [6, c.198]. 

Інший вчений-правознавець України Т. Омель-
ченко визначає процесуальний правозахисний 
механізм, як систему правових засобів, що га-
рантують певним учасникам кримінального про-
вадження їхню активну участь у кримінальному 
процесі з метою реалізації, захисту і поновлення 
їхніх порушених суб’єктивних прав у встановле-
ній процесуальній формі [7, c.9].

Представляється, що жодне з наведених у 
юридичній літературі визначень поняття «проце-
суальний правозахисний механізм» не є повним 
і досконалим. По-перше, всі автори не вказують 
конкретних суб’єктів процесуальної діяльності, 

на яких лежить державно-правовий обов’язок з 
забезпечення прав, свобод і законних інтересів 
потерпілого та інших учасників цього виду дер-
жавної діяльності, бо правові правозахисні засоби 
не можуть самореалізовуватися. Їх повинні вико-
нувати визначені законом владні суб’єкти, діючі 
у конкретній стадії кримінального провадження. 
По-друге, одні автори під правовими засобами ро-
зуміють лише повноваження окремих учасників 
процесу, а інші повноваження разом із формами 
та методами їх реалізації.

Враховуючи сферу соціальної практики, в якій 
діють владні суб’єкти кримінального проваджен-
ня, терміну «процесуальний правозахисний ме-
ханізм» можна надати такого визначення: «про-
цесуальний правозахисний механізм – це систе-
ма владних суб’єктів, діючих у конкретній стадії 
кримінального провадження, які в межах наданої 
їм законом компетенції, активно використовують 
увесь арсенал правових засобів (повноваження, 
форми та методи їх реалізації) для відновлення 
прав, свобод і законних інтересів жертви кримі-
нального правопорушення, а також забезпечення 
прав усіх інших учасників, допущених чи залуче-
них до кримінальної процесуальної діяльності.»

Екстраполяція загальних положень у сфері 
юридичної діяльності на кримінальний процес 
дає можливість стверджувати, що змістовними 
структурними компонентами кримінальної про-
цесуальної правозахисної діяльності є владний 
суб’єкт, мета, правовий засіб і результат, які пе-
ребувають у певному взаємозв’язку та взаємоза-
лежності. Схематично цей ряд повинен виглядати 
так: владний суб’єкт – мета(ціль) – правовий засіб 
– результат.

Правильно відзначав ще у 1972 році Д.А. Кері-
мов, що «без правових засобів цілі нереальні, не-
здійсненні, так само, як і за відсутності цілей іс-
нуючі правові засоби не призводять до будь-якого 
результату»[8, c.381]. Робота процесуального пра-
возахисного механізму у кримінальному прова-
дженні це і єдине цілісне явище, і діяльність влад-
них суб’єктів, як окремих його ланок (елементів). 
Тому завжди слід визначати діяльнісний підхід до 
вирішення цієї проблеми.

Характерною ознакою процесуального право-
захисного механізму, наприклад, у стадії досудо-
вого розслідування є спільна спрямованість пра-
возахисної діяльності усіх владних суб’єктів кри-
мінального провадження на забезпечення в першу 
чергу прав жертви кримінального правопорушен-
ня (потерпілого), а також прав інших учасників 
цієї стадії процесу. Ось чому правозахисна діяль-
ність кожного владного суб’єкта може розглядати-
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ся ізольовано лише з певною долею умовності.
Слід враховувати й таку закономірність – чим 

стабільнішим є кримінальне процесуальне зако-
нодавство, тим вище рівень правозахисної діяль-
ності, як окремого владного суб’єкта досудового 
розслідування, так і всього процесуального пра-
возахисного механізму цієї стадії процесу в ціло-
му. Порушення пропорцій і зв’язків між правоза-
хисною діяльністю владних суб’єктів досудового 
розслідування призводить до дестабілізації про-
цесуального правозахисного механізму.

Важливою складовою означеного механізму є 
правова компетентність владних суб’єктів, діючих 
в конкретній стадії кримінального провадження; 
система їх юридичних знань; навичок; вмінь; ак-
тивність в реалізації правозахисних норм тощо [9, 
с.158].

В принципі, правозахисна діяльність влад-
них суб’єктів кримінального провадження пред-
ставляє собою загальнодержавну правозахисну 
публічну функцію, визначену ст. 3 Конституції 
України, яка реалізується усіма його владними 
суб’єктами у специфічній кримінальній проце-
суальній формі. Правозахисна функція є додат-
ковою (допоміжною) до загальнопроцесуальних 
(основоположних) кримінальних процесуальних 
функцій, визначених ч. 2ст. 22 КПК України. По-
хідний характер цієї функції ні в якому разі не дає 
підстав для ствердження про її меншу важливість 
і значущість для кримінального провадження, а 
лише вказує на регулювання відносно вужчої сфе-
ри кримінальних процесуальних відносин і озна-
чає менший обсяг фактичної діяльності владних 
суб’єктів порівняно з реалізацією ними основопо-
ложних їх кримінальних процесуальних функцій.

Висновки. Правозахисна функція має чітко 
виражений публічний характер, оскільки аналіз 
норм КПК України 2012 року вказує на сувору на-
станову на державний елемент (фактор) у кримі-
нальній процесуальній правозахисній діяльності, 
обумовлений вимогами ст. 3 Конституції України. 
Було б доцільним на рівні з визначеним перед 
владними суб’єктами кримінального проваджен-
ня ст. 2 КПК України публічним правозахисним 
завданням закріпити статтею 22 КПК України ще 
й правозахисну функцію, надавши їй загально-
процесуального значення та зобов’язати владних 
суб’єктів виконувати її не лише за зверненням 
учасників процесу, а й за власною ініціативою 
у кожному випадку виявлення факту порушен-

ня їх прав. Одного ж визначення процесуальної 
правозахисної діяльності як різновиду загально-
державного забезпечення прав, свобод і законних 
інтересів людини і громадянина без закріплення 
цієї функції у КПК України, для ефективного ви-
конання визначеного ст.2 КПК України правоза-
хисного завдання, ще недостатньо.

Зазначені теоретичні підходи до розкриття 
змісту процесуальної правозахисної діяльності 
у кримінальному провадженні та системи про-
цесуального правозахисного механізму її забез-
печення, є лише однією із спроб вирішення цієї 
актуальної проблеми, оскільки глибокому її аналі-
зу ще не приділено належної уваги в літературі з 
кримінальної процесуальної діяльності.
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Постановка проблеми. Відносини, пов’язані 
із власністю, займають особливе місце в 

системі прав і свобод людини (громадянина), слу-
жать показником благополуччя членів суспільства 
та стабільності всієї економічної системи держави. 
Водночас відносини, які виникають з приводу во-
лодіння, користування та розпорядження майном 
завжди були і будуть об’єктом злочинів проти влас-
ності. Про це свідчить закономірність: «Допоки 
є на що посягати – допоки буде саме посягання». 
Означене зумовлено тим, що майно, як предмет по-
сягання злочинів проти власності, має певну вар-
тість та належить власнику на законній підставі. А 
тому існує думка, що в докласовому суспільстві, 
коли ще не було приватної власності, – ні злочи-
нів, ні кримінального права також не було. Разом з 
тим підвищена суспільна небезпека злочинів про-
ти власності обумовлена тим, що поряд із родовим 
об’єктом – правом власності, мають місце додаткові 
обов’язкові об’єкти цієї категорії злочинів, такі як 
здоров’я, життя, фізична недоторканність людини. 

Стаття 41 Конституції України закріплює фун-
даментальне положення: кожен має право володі-
ти, користуватися і розпоряджатися своєю влас-
ністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої 
діяльності...Ніхто не може бути протиправно по-
збавлений права власності. Право власності є непо-
рушним [1, с. 14]. Однак, злочини проти власнос-
ті залишаються однією із вагомих проблем нашої 

держави, тому захист права власності, як консти-
туційного права людини (громадянина), є одним 
із приоритетних напрямків її правової політики. 
Для забезпечення реалізації положень Основно-
го Закону України, Кримінальний кодекс України 
(далі – КК України) встановлює відповідальність 
за протиправне посягання на власність. Розділ VI 
Особливої частини КК України містить 16 скла-
дів злочинів проти власності [2, с. 80-87]. Чинне 
кримінальне процесуальне законодавство України 
скероване на відновлення порушеного злочинним 
посяганням права на власність і відшкодування за-
вданої шкоди та виступає одним із правових спо-
собів захисту права власності. Тому досить велику 
актуальність і суспільну значимість мають наукові 
дослідження у сфері доказування щодо криміналь-
них проваджень про злочини проти власності. 

Питанням доказування у кримінальному прова-
дженні та пов’язаним із цим проблемам приділяли 
увагу багато вчених процесуалістів таких як: С.А. 
Альперт, І.В. Вернидубов, В.Г. Гончаренко, М.М. 
Гродзинський, Ю.М. Грошевий, В.В. Гмирко, О.В. 
Єні, В.С. Зеленецький, О.В. Капліна, Коваленко, 
І.М. Козьяков, С.А. Крушинський, Л.М. Лобойко, 
В.Т. Маляренко, І.Б. Михайловська, М.М. Михе-
єнко, В.В. Молдаван, В.Т. Нор, В.О. Попелюшко, 
Д.А. Постовий, О.В. Рибалка, Г.М. Різник, С.М. 
Стахівський, О.С. Степанов, М.М. Стоянов, М.С. 
Строгович, В.М. Тертишник, Ф.Н. Фаткуллін, С.А. 

ГЕНЕЗИС  ІНСТИТУТУ  ДОКАЗУВАННЯ  У  КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОВАДЖЕННЯХ  ЩОДО  ЗЛОЧИНІВ  ПРОТИ  ВЛАСНОСТІ  ЗА  ЧАСІВ 
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SUMMARY 
The article is devoted questions related to forming of separate elements of institute of finishing telling in criminal proceeding 

in relation to crimes against property in the days of operating of ordinary right on territories of modern Ukraine. Paid attention 
to important writing legal sights of ordinary right in particular to the Byzantium agreements, Russian true, Lithuanian 
Charters. Displace attention on that these sights not only regulated public relations but also fastened the norms of criminal, 
civil law and contained bases criminal proceeding.

Key words: criminal proceeding, finishing telling, crimes against property, customary law.

* * *
У статті розглядаються питання, пов’язані з формуванням окремих елементів інституту доказування у кримі-

нальних провадженнях щодо злочинів проти власності за часів дії звичаєвого права на території сучасної України. 
Приділено увагу важливим письмовим правовим пам’яткам звичаєвого права, зокрема візантійським договорам, 
Руській правді, Литовським Статутам. Звернуто увагу на те, що ці пам’ятки не лише регулювали суспільні відноси-
ни, а й закріплювали норми кримінального, цивільного права та містили основи кримінального процесу. Крім того, 
вони визначали поступове формування інституту доказування із становленням певних його елементів: системи 
належних і допустимих доказів, способів їх отримання, суб’єктів доказування. Окремо відзначено про поширення 
звичаєвого (козацького) права у Запорізькій Січі, для якого характерна відсутність впливу привілейованого соціаль-
ного статусу при вирішенні питання щодо винуватості особи у вчиненні злочину. 

Ключові слова: кримінальне провадження, доказування, злочини проти власності, звичаєве право.
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Шейфер, В.Ю. Шепітько, М.Є. Шумило та ін. Ра-
зом з тим, досліджувана проблема залишається 
предметом численних дискусій та потребує додат-
кової теоретичної розробки.

Метою статті є дослідження формування еле-
ментів інституту доказування у кримінальних про-
вадженнях щодо злочинів проти власності за часів 
дії звичаєвого права на території сучасної України, 
таких як: спосіб доказування, суб’єкти доказуван-
ня, докази та підстави для визнання їх належними 
та допустимими.

Виклад основного матеріалу. Формування 
правової системи держави здійснюється під впли-
вом певних умов життя людини, суспільного ладу, 
залежать від ступеня розвитку культури, а також 
від суспільних завдань. Захист права власності у 
будь-який період становлення правової системи 
нашої держави завжди мав ключові позиції. Осо-
блива увага приділялася розвитку кримінального 
права та різних правових важелів, скерованих на 
відновлення порушеного злочинним посяганням 
права на власність і відшкодування завданої шкоди 
та пов’язаній з цим процедурі доказування злочину 
проти власності. 

Сучасне кримінальне та кримінальне процесу-
альне законодавство нашої держави формувалося 
протягом багатьох століть. В умовах своєрідно-
го політичного становища українських земель, 
що опинились у складі кількох сусідніх держав, в 
Україні утворилася досить строката система право-
вих джерел. Разом з тим, інститут доказування роз-
почав своє формування ще за часів дії на території 
нашої держави так званого «звичаєвого права», 
візантійських договорів, Руської Правди та інших 
правових пам’яток. 

Перші відомі на території нашої сучасної дер-
жави нормативно-правові акти, які регулювали 
суспільні відносини, закріплені у договорах Ста-
родавньої Русі з Візантією, укладених в 860, 907, 
911, 944, і 971 роках. Тексти договорів 860 та 907 
pp. не збереглися, проте згадуються у пізніших до-
говорах. 

Візантійські договори містили посилання на са-
мобутнє звичаєве право та регулювали торгівельні 
відносини, закріплювали норми кримінального, 
цивільного права, визначали права і привілеї фео-
далів, містили основи процесу (як кримінального, 
так і цивільного, адже між ними не було суттєвих 
відмінностей). 

У вказаний період не існувало чіткого визначен-
ня злочину, вони не вважалися небезпечними для 
суспільства в цілому і розглядались як посягання 
на особисті інтереси (посягання на особу, на май-
но). Нижчий рівень розвитку державної структури 
характерний для людини насамперед бажанням 
захищати свою свободу і своє майно, а вже потім 
думати про подальше громадське життя. 

Судовий процес того часу мав обвинувально-
змагальний характер та вимагав посилання на пу-
блічно представлені докази. Так, ще в договорі 911 
року зазначалось, що «[злочин] нехай настільки 
явно буде доведений доказами, щоб [судді] мали 
віру до цих доказів; а коли вони [доказові] не бу-
дуть йняти віри, нехай не клянеться та сторона, яка 
прагне, щоб [доказові] не вірили; а коли поклянеть-
ся [позивач] по вірі своїй – кара буде [такою], якою 
виявиться провина [3, с. 20].

Проте вплив візантійського права на давньо-
руське був незначний, про що свідчить Руська 
Правда як кодифікований збірник норм старо-
руського, зокрема, звичаєвого права. Слов’янські 
консервативні звичаї не сприймали чужих норм. 
Тому право Київської Русі складалося і розвива-
лося на місцевому, вітчизня ному ґрунті, на власній 
внутрішній основі і беззаперечно втілювало в собі 
основні риси ментальності й світогляду народу. В 
ньому відображалися відносини, притаманні Русі, 
закріплялися порядки, обумовлені природою фео-
дального суспіль ства, що формувалося. 

Погоджуючись з В.Т. Кульчицьким, який вважає 
Руську Правду найповнішою і найважливішою 
пам’яткою давньоруського звичаєвого права та 
«княжих уставів» (уроків) [4, с. 44], доцільно вка-
зати, що її призначенням була охорона приватної 
(феодальної) власності шляхом застосування суво-
рих покарань щодо тих, хто посягав на неї. Вона 
мала значний вплив на розвиток правових систем 
Ве ликого князівства Литовського і Польського ко-
ролівства, у складі яких перебувала більшість укра-
їнських земель. 

Руська Правда існувала в трьох редакціях: Ко-
роткій, Розширеній та Скороченій. Перша редак-
ція пов’язується з іменем Ярослава, датується між 
1016 та 1054 роками і має 17 статей. Друга редакція 
була результатом спільної діяльності братів Ярос-
лавичів – Ізяслава, Святослава та Всеволода, дату-
ється до 1068 року і має 26 статей. Третя редакція – 
не молодша за 1113 рік, має авторство Володимира 
Мономаха і включає 121 статтю [5, с. 43-44]. Саме 
Коротку Правду О.М. Філіппов називає збірником 
кримінального права і частиною кримінального 
процесу [6, с. 119-120]. 

Серед різних видів злочинів вказана пам’ятка 
розрізняє такі, як проти життя, проти тіла, проти 
громадських інтересів, проти релігії, проти роди-
ни, проти моралі, а також майнові злочини, до яких 
відносились привласнення чужого майна, знищен-
ня і пошкодження чужої власності, шахрайство, ко-
нокрадство. В ній можна знайти різні варіації назви 
злочинів, а саме: «кривда», «обіда», «образа» тощо. 
Пов’язано це з тим, що злочин на той час не визна-
вався порушенням державного ладу, а стосувався 
конкретної особи. 

Тяжким злочином проти власності вважався 
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розбій, а найбільш розповсюдженим – крадіжка 
(«татьба»). Під поняттям «татьба» визначали таєм-
не викрадення чужого майна та детально описували 
склад цього протиправного діяння. Предметом зло-
чинів проти власності визнавалися земля, тварини, 
худоба, птахи, річкові та морські судна, предмети 
господарського призначення й інші речі матеріаль-
ного світу [7, с. 121]. 

Про розповсюдженість крадіжок, їх небезпеч-
ність для власників свідчить той переконливий 
факт, що з 22 статей Правди Ярославичів 12 статей 
передбачали відповідальність саме за крадіжку (у 
широкій Правді – 28 статей) [8, с. 76 – 78].

Крім того, у Руській правді прописувався по-
рядок доказування потерпілим вчинення злодієм 
неправомірного посягання на його майно, при яко-
му суд вико нував функції посередника в їхньому 
спорі. Особливо активну роль у доказуванні проти-
правних дій мав потерпілий (позивач): саме за його 
заявою починалося судочинство та на нього по-
кладався розшук злодія, збирання доказів. Руська 
правда детально врегульовувала цей процес, який 
здійснювався шляхом проведення «закличу», «зво-
ду» і «гоніння сліду». 

 «Заклич» полягав у оголошенні потерпілим 
на торговій площі про зникле майно (коня, одягу, 
зброї тощо), що було початком слідства та розшуку. 
Другий спосіб розшуку злодія («кінцевого татя») – 
«звід» – відбувався тоді, коли викрадена річ була 
знайдена, а особа, у якої вона була виявлена, запе-
речувала недобросовісність її придбання. [9, с. 87]. 
За визначенням П.П. Захарченка, звід – це, з одного 
боку засіб відведення підозри від особи, на яку вона 
впала, а з іншого – метод пошуку відповідача через 
опитування осіб, котрі певний час володіли річчю 
[10]. Тут також діяли свої правила, а саме: звід ішов 
до тих пір, доки не виявляли людину, яка не могла 
вказати, у кого вона придбала річ. Ця особа визна-
валася злодієм з усіма можливими наслідками. За 
межами міста чи общини звід вівся лише до тре-
тьої особи, яка платила виру, а далі вела розшук 
сама [11, с. 52]. Схожа процедура застосовувалась 
у разі розшуку викраденого холопа, який також був 
предметом злочинів проти власності. 

«Гоніння сліду» при негайному виявленні кра-
діжки виражалося в гонитві за злодієм по залише-
ним ним або викраденою худобою слідам, тобто їх 
розшукував потерпілий по «гарячих слідах». Якщо 
слід вів до громади, то вона несла відповідальність 
за викрадене майно, якщо ж слід губився, то пошук 
злочинця припинявся.

Цілком логічним при цьому є висновок Г.І. Тро-
фанчука, що при відсутності на той час чіткого роз-
межування між цивільними і кримінальними про-
цесами, певні процесуальні дії могли застосовува-
ти лише щодо кримінальних справ. Йдеться саме 
про «гоніння сліду», тобто пошук злочинця за його 

слідами [12, с. 84]. І з цим можна погодитись, адже 
дані положення Руської правди перекликаються з 
сучасними заходами забезпечення кримінального 
провадження, спрямованими на досягнення дієвос-
ті кримінального провадження і закріпленими в п. 
2 ч. 2 ст. 207 Кримінального процесуального кодек-
су України (далі – КПК України), щодо затримання 
особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення, під час її безперервного переслі-
дування [13, с. 115]. 

Результати, отримані в ході «закличу», «зводу» 
чи «гоніння сліду», слугували доказами при при-
йнятті судового рішення. 

На судову розправу обидві сторони подавали 
докази, якими могли бути: свідки (видоки – ті, що 
бачили особисто, послухи – ті, що щось чули або 
могли позитивно схарактеризувати одну із сторін); 
речі (лице); особисте зізнання; присяга (хресне ці-
лування, рота); божі суди (ордалії – випробування 
розпеченим залізом, вогнем, холодною і гарячою 
водою, мечем, жеребом, полем), також – труп, по-
бої, синці, рани, сліди [11, с. 54]. 

При цьому, необхідно звернути увагу, що в за-
лежності від тяжкості скоєного злочину, певні до-
кази визнавалися допустимими або ж ні. Так, П.П. 
Музиченко зазначає, що Розширена редакція Русь-
кої правди передбачала випробування розпеченим 
залізом звинувачених у вбивстві та у крадіжці зна-
чних цінностей (вартістю більше ніж половина 
гривні золота) [5, с. 44].

З розвитком суспільних відносин у ХVІ-ХVІІ 
століттях основним правовим інститутом, як і в 
попередні періоди, залишалося право влас ності. 
До сягнення в тодішньому цивільному, криміналь-
ному та кримі нально-процесуальному праві були 
й залишаються для нас важливими засадами за-
конотворення, а правовими пам’ятками слугують 
Литовські статути 1529, 1566 і 1588 років. 

Аналіз положень Литовських статутів за-
свідчує, що хоча обвинувально-змагальний про-
цес у судочинстві продовжував розвиватись, а 
кримінально-правові норми набули публічного 
характеру та змінилося поняття злочину: його 
стали розглядати як діяння, загрозливе для всьо-
го суспільства, вплив звичаєвого права на судо-
чинство зберігався.

Як слушно зазначає Терлюк І.Я., для визначен-
ня злочину вказаного періоду використовувалась 
неоднакова термінологія. Залежно від характеру і 
наслідків злочинних дій, злочини проти здоров’я, 
особистої й майнової недоторканості називалися 
ґвалтом, кривдою, лиходійством, шкодою, а про-
типравний суспільно-небезпечний характер діянь 
відтінявся термінами: «виступ із права», «злодій-
ство», «провина» [14, с. 11].

Класифікувалися злочини за двома головними 
групами: проти публічного добра і суспільних ін-
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тересів; проти приватного добра та особистих ін-
тересів. [11, с. 94]. 

Злочини проти власності належали до другої 
групи. Литовські статути передбачали цілі розді-
ли, присвячені злочинам проти власності: «Про 
злодейство», «Об грабеже и навязке» [15, с. 11-16]. 
До вказаної категорії злочинів відносилися крадіж-
ки, підпали, пошкодження або знищення чужого 
майна тощо. Особливу групу серед них складали: 
грабіж – відкритий напад з метою заволодіння май-
ном; розбій – умисний напад на чужий дім, двір, 
маєток.

Окрім того, майже ¼ статей кожного із Статутів 
врегульовували питання процесуального права та 
судочинства, залишалося єдиним як у цивільних, 
так і в кримінальних справах, а сам процес мав по-
зовний звинувачувально-змагальний характер [5, 
с. 89]. Позивач мав назву «сторона поводова», або 
«істець», відповідач – «сторона опорна», або «по-
званий» [10]. 

Досить важливим питанням у процесі доведен-
ня винуватості особи у вчиненні злочину в той час 
було дотримання процедури збирання доказів, яка 
впливала на оцінку цих доказів судом. Так, напри-
клад, обов’язковою була процедура оповіщення 
населення потерпілим про вчинене щодо нього 
злочинне посягання, за відсутності якої суд міг під-
дати сумніву сам факт злочину. 

Також надзвичайно важливе значення мала сис-
тема доказів, що застосовувались в судах. Згідно з 
теорією формальних доказів вони підрозділялись 
на досконалі та недосконалі. Кількість та якість до-
казів встановлювались для кожної категорії справ. 
Найпоширенішими доказами були показання свід-
ків. Проте, не могли давати свідчення особи, рані-
ше засуджені за тяжкі злочини, слуги проти своїх 
панів, співучасники злочинних дій, божевільні [10]. 
Однак, перше місце серед доказів займало власне 
зізнання звинуваченого, для здобуття якого засто-
совувалися тортури, проте це був належний та до-
пустимий доказ. Доказом у суді також визнавалася 
присяга у присутності священника.

Доцільно вказати, що на обсяг доказової бази 
суттєвий вплив мало станове та майнове положен-
ня учасників процесу. Так, шляхта та магнати во-
лоділи найбільш широкою процесуальною право-
здатністю і зовсім не володіли нею холопи, челядь, 
полонені. Навіть показання шляхтича при оцінці 
доказів вважали достовірнішими, ніж непривіле-
йованої особи. 

У Статуті 1529 року вперше закріплено норму, 
яка регулювала участь у суді адвокатів (прокура-
торів). Ним міг бути шляхтич, за наявності неру-
хомого майна та знання місцевого права. Однак, 
вказані особи не мали повноважень, пов’язаних із 
збиранням доказів, так як цей обов’язок покладав-
ся на сторони. 

Проте, в Статутах з’являються елементи слідчо-
розшукового процесу та нові суб’єкти збирання до-
казів, а відтак і суб’єкти доказування. Так, правом 
проводити огляд місця події при виїзді на місце 
злочину, допиту свідків наділялися старости, їх на-
місники, а отримані ними відомості слугували до-
казами при розгляді справи судом.

Відтворення звичаєвого права у Литовських 
статутах пояснює той факт, що вони залишали-
ся найавторитетнішим джерелом чинного права в 
Україні за доби Гетьманської держави ХVІІ-ХVІІІ 
ст. та стали джерелом всіх кодифікаційних проек-
тів ХVІІІ – початку ХІХ ст. і продовжували діяти 
в губерніях Лівобережжя і Правобережжя, доки на 
них поширилося російське законодавство [12, с. 
123-124]. 

Окремо звернемо увагу на формування права 
Запорізької Січі у ХV ст. – першій половині ХVІІ 
ст., так званого «козацького право», яке в подаль-
шому в умовах визвольної війни поширилось на 
всю звільнену територію. 

Рівноправність козаків у Запорізькій Січі неза-
лежно від соціального статусу позначилася й на 
правовому полі, вплинула на формування правової 
системи. Єдиним джерелом права було звичаєве 
право. У процесі свого розвитку воно взаємодіяло 
із правовими системами сусідніх народів і держав. 
Запорізькі козаки запозичували ті правові норми, 
які відповідали їхнім потребам [16, с. 124]. 

За визначенням Г.І. Трофанчука – звичаєве (ко-
зацьке) право – це сукупність правових звичаїв, 
які утворилися та стихійно утвердилися без будь-
якої санкції у сфері козацьких суспільних відносин 
[12, с. 152]. Характерними ознаками для правової 
системи Запорозької Січі можна вказати існуван-
ня джерел права переважно в усній формі; правові 
норми регулювали військові та майнові відносини, 
які стосувалися головним чином кримінального 
права; поєднання жорстоких норм щодо покарання 
із намаганням суспільства якось їх пом’якшити (не 
карати на смерть, якщо без цього можна обійтися). 

У своєму дослідженні І.М. Грозовський вка-
зав на такі причини існування козацького звичає-
вого права переважно в усній формі: відсутність 
гострого соціального конфлікту між козацькою 
верхівкою й рядовими козаками та формальних 
привілеїв козацької старшини, а значить, і вимог 
зафіксувати їх (привілеї) у письмовій формі; за-
цікавленість козацької старшини і «стариків» у 
збереженні усного права; певний консерватизм 
правових звичаїв [17, с. 8]. 

Козацьке право не розрізняло кримінальний 
процес від цивільного, проте кількість криміналь-
них справ, розглянутих січовим судами, значно 
перевищувала кількість цивільних [10]. Крім того, 
звичаєве козацьке право передбачало широке коло 
злочинів та поділяло їх за об’єктами посягання на 
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певні види, а саме: злочини проти життя, природи 
і моралі, особи, честі і свободи, військової дисци-
пліни, публічного і приватного майна. Окремі види 
покарання та злочинів були запозичені із норм Ли-
товських статутів, причому особливості привілейо-
ваності останніх вони були позбавлені [18, с. 191]. 

До злочинів проти майна належали крадіжки й 
розбій (коли козак у товариша відбирав коня, ху-
добу, інше майно), гайдамацтво (крадіжка коней, 
худоби, іншого майна у мирних жителів), перехо-
вування й набуття крадених речей та інші подібні 
провини, такі, як, обман, зловживання довір’ям. 
Крадіжки поділяли на великі й малі, залежно від 
розміру заподіяної шкоди. 

На думку І.М. Паньонка, злочини проти права 
власності, що є характерними для нашого часу, 
були малопоширеними на Січі, а пограбунок у то-
гочасних умовах мав характер не стільки зазіхання 
на чужу власність, скільки це був вияв молодецтва 
та зухвалості [19, с. 13]. 

Водночас за козацьким правом найтяжчими 
злочинами проти власності вважали крадіжку у то-
вариша і переховування краденого, за які нерідко 
призначалась смертна кара (особливо у випадках 
рецидиву). Достатніми доказами винуватості особи 
у такому випадку слугували підтвердження двома 
свідками крадіжки коня чи зброї. Крім того, доказа-
ми у змагальному процесі Січі вважалися піймання 
на гарячому, присяга тощо. Докази підрозділялися 
на досконалі та недосконалі. Показання свідків та 
піймання на гарячому належали до досконалих до-
казів, а присяга і клятва вважалися додатковими до-
казами. Суб’єктами доказування були рівноправні 
сторони. Ні знатність роду, ні станове походження, 
ні перевага віку не мали в Січі жодного значення 
[20, с. 120]. В умовах сьогодення це виражено в за-
гальних засад кримінального провадження – рів-
ність перед законом і судом (ст.10 КПК України), 
змагальність сторін та свобода в поданні ними суду 
своїх доказів і у доведенні перед судом їх перекон-
ливості (ст. 22 КПК України), безпосередність до-
слідження показань, речей і документів (ст. 22 КПК 
України) та інші [13, с. 7-17]. 

Якщо ж посягання учинялося на майно всього 
запорізького товариства, то слідство здійснював 
осавул: переслідував розбійників, злодіїв і грабіж-
ників, а довбиш був його помічником. Тобто, зазна-
чені особи також були збирачами доказів, а отже їх 
можна віднести до суб’єктів доказування.

Висновки. Вже за часів звичаєвого права, яке 
панувало на території нашої держави, та закріпи-
лося у візантійських договорах, Руській правді, 
Литовських Статутах, а також було поширеним в 
Запорізькій Січі, при обвинувально-змагальному 
процесі поступово формувався інститут доказуван-
ня у злочинах проти власності із становленням пев-
них його елементів: системи належних і допусти-

мих доказів, процесуальних способів їх отримання, 
визначених суб’єктів доказування.
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Drept civil

Актуальность исследования данного вопро-
са заключается в том, что значение вины 

как условия применения гражданско-правовой от-
ветственности в настоящее время недостаточно ис-
следовано в теории гражданского права.

Изложение основного материала. Вина – пси-
хическое отношение лица к своему противоправ-
ному деянию (действию или бездействию) и его 
последствиям. Означает осознание (понимание) 
лицом недопустимости (противоправности) своего 
поведения и связанных с ним последствий [1]. 

Вина может быть в форме умысла или в форме 
неосторожности.

Умышленная вина означает, что лицо осознает 
(понимает) противоправность совершаемого им 
деяния (действия или бездействия) и желает насту-
пления вредных последствий своего противоправ-
ного деяния либо не желает наступления вредных 
последствий, но сознательно допускает возмож-
ность их наступления. 

Вина в форме неосторожности означает, что 
лицо предвидит возможность наступления вред-
ных последствий своего противоправного деяния 
(действия или бездействия), но легкомысленно 
рассчитывает предотвратить наступление этих по-
следствий, либо лицо не предвидит возможность 
наступления вредных последствий, хотя должно 

было и могло предвидеть возможность наступле-
ния вредных последствий своего деяния.

При неосторожной вине в виде небрежности 
лицо не предвидело возможность наступления 
вредных последствий своего противоправного дея-
ния, однако по обстоятельствам дела лицо долж-
но было и могло предвидеть возможность насту-
пления вредных последствий своего деяния. При 
неосторожной вине в виде самонадеянности лицо 
предвидит возможность наступления вредных по-
следствий своего деяния, но легкомысленно наде-
ется на предотвращение этих последствий.

Вина является одним из обязательных условий 
применения гражданско-правовой ответственности 
за гражданское правонарушение, т.е. за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательства 
или за причинение материального и морального 
вреда.

Гражданско-правовая (гражданская) ответ-
ственность – это один из видов юридической от-
ветственности, т.е. установленные нормами граж-
данского права юридические последствия неис-
полнения или ненадлежащего исполнения лицом 
своих субъективных обязанностей, что связано с 
нарушением субъективных гражданских прав дру-
гого лица. Гражданско-правовая ответственность 
заключается в применении к правонарушителю 
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(должнику) в интересах другого лица (кредитора) 
либо государства установленных законом или до-
говором мер воздействия, влекущих для него отри-
цательные последствия имущественного характера 
- возмещение убытков, уплаты неустойки (штрафа, 
пени), возмещение вреда [2].

Гражданско-правовая ответственность пред-
ставляет собой одну из разновидностей санкций, 
применяемых на основе закона к лицу, допустив-
шему нарушение норма права, которое может за-
ключаться в невыполнении должником его обязан-
ности, причинении вреда и т.д.

Гражданско-правовая ответственность выра-
жается в возмещении убытков, уплате неустойки, 
утрате задатка.

Для обязанности возместить убытки или 
уплатить неустойку характерно, что данная обя-
занность возникает в связи с фактом неисполне-
ния (ненадлежащего исполнения) обязательства 
должником, т.е. является новой обязанностью, 
которая до правонарушения не существова-
ла и возникла в связи с правонарушением. Ис-
полнение должником обязанности возместить 
убытки или уплатить неустойку не предполагает 
встречного удовлетворения со стороны другого 
субъекта обязательственного правоотношения 
и выражается в передаче нарушителем другому 
субъекту обязательственного правоотношения, 
права которого были нарушены, определенных 
денежных средств или иного имущества, права 
на которые правонарушитель утрачивает.

Гражданско-правовая ответственность пред-
ставляет собой санкцию, заключающуюся в лише-
нии правонарушителя известного комплекса прав 
без получения им каких бы то ни было выгод и 
компенсаций [3].

Вывод. По нашему мнению, гражданско-
правовую ответственность следует определить как 
установленную гражданскими законами или дого-
вором обязанность правонарушителя возместить 
другому субъекту правоотношений причиненные 
убытки, уплатить неустойку (штраф, пеню), возме-
стить причиненный деликтом материальный и мо-
ральный вред в установленном законом порядке.

Гражданско-правовая ответственность подраз-
деляется на 2 вида: договорную и внедоговорную, 
или деликтную.

Договорная ответственность применяется в 
случае нарушения относительных обязательств, 
установленных договором или законом.

Для договорной ответственности характерны 
следующие черты, отличающие её от деликтной 
ответственности.

Нарушается относительное обязательствен-1. 
ное правоотношение, существовавшее до и неза-
висимо от правонарушения.

Обязательство нарушается неисполнением 2. 
или ненадлежащим исполнением стороной своих 
обязанностей, установленных договором или за-
коном.

Санкции за неисполнение или ненадлежащее 3. 
исполнение обязательств установлены не только 
законом, но и договором.

Для деликтной, или внедоговорной ответствен-
ности характерно, что она установлена только за-
коном и применяется только при нарушении субъ-
ективных прав, установленных абсолютными пра-
воотношениями.

Относительными правоотношениями называют-
ся такие правоотношения, в которых точно опреде-
лены их субъекты: управомоченные и обязанные. В 
абсолютных правоотношениях конкретно опреде-
лена только управомоченная стороны, которая яв-
ляется носителем абсолютного субъективного пра-
ва на какую-либо ценность, а все остальные лица, 
круг которых не определен, обязаны воздержаться 
от нарушения этого субъективного права [4].

Собственник имущества имеет субъективные 
право владеть, пользоваться и распоряжаться сво-
им имуществом, а все остальные лица, круг кото-
рых не определен, обязаны воздержаться от нару-
шения этих субъективных прав.

Гражданско-правовая ответственность подраз-
деляется на долевую, солидарную и субсидиар-
ную.

 В случае нарушения обязательства с множе-
ственностью лиц на стороне должника применя-
ется либо долевая, либо солидарная ответствен-
ность. 

Долевая ответственность применяется, если 
обязательство является делимым.

Согласно части (1) ст. 518 Гражданского кодек-
са Республики Молдова (далее – ГК РМ) № 1107-
XV от 06.06.2002 года обязательство признается 
делимым между несколькими должниками, если 
они обязаны произвести одно и то же исполнение 
по отношению к кредитору и при этом взыскание 
может быть обращено на каждого из должников в 
отдельности в размере его части долга [5].

Согласно ст. 520 ГК РМ обязательство призна-
ется делимым по праву, если прямо не оговорено, 
что оно является неделимым, либо если предмет 
обязательства не является неделимым по своему 
характеру.

Гражданско-правовую ответственность рас-
сматривают не только как санкцию за правонару-
шение, но и как институт права, т.е. совокупность 
правовых норм, регулирующих основания, усло-
вия и порядок применения санкций за гражданские 
правонарушения, и как правоотношение, т.е. урегу-
лированное нормами права общественное отноше-
ние, участники которого наделены субъективными 
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правами и обязанностями и которое возникает в 
связи с гражданским правонарушением.

Для гражданско-правовой ответственности ха-
рактерны следующие черты.

Установленные гражданскими законами 1. 
санкции носят чисто имущественный характер.

Гражданско-правовые санкции устанавлива-2. 
ются не только законом, но и договором и взыски-
ваются в пользу другого субъекта правоотношения, 
субъективные гражданские права которого были 
нарушены другим субъектом правоотношения.

Гражданско-правовую ответственность следует 
отличать от ответственности за неисполнение су-
дебных решений, которая установлена ст. 24, 36-
38 Исполнительного кодекса Республики Молдова 
(далее – ИК РМ) № 443-XV от 24.12.2004 года (в 
редакции закона РМ № 143 от 02.07.2010 года) [6]. 

Гражданско-правовая ответственность установ-
лена ст. 14, 16, 602-633, 1398-1424 ГК РМ.

Согласно части (1) ст. 602 ГК РМ в случае, если 
должник не исполнил обязательство, он обязан воз-
местить кредитору убытки, причиненные этим не-
исполнением, если не докажет, что обязательство 
не исполнено не по его вине.

Согласно части (2) ст. 14 ГК РМ под убытками 
понимаются расходы, которые лицо, чье право на-
рушено, произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный ущерб), а 
также неполученная прибыль, которую это лицо 
получило бы, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода).

Согласно части (1) ст. 603 ГК РМ должник не-
сет ответственность только за обман (умысел) или 
проступок (неосторожность или небрежность), 
если законом или договором не предусмотрено 
иное либо если из содержания или существа отно-
шений не вытекает иное.

Согласно части (2) ст. 603 ГК РМ любое усло-
вие, заранее освобождающее должника от ответ-
ственности в случае обмана или тяжкого проступ-
ка, признается ничтожным.

Гражданский кодекс Республики Молдова не 
даёт легального определения понятия «тяжкий 
проступок» как одной из форм неосторожной вины 
должника, что препятствует единообразному при-
менению ст. 603 и 1417 ГК РМ, где упоминается 
это понятие.

Предложение. Полагаем целесообразным при-
нять закон о толковании ст. 603 и 1417 ГК РМ, либо 
заменить слова «тяжкий проступок» словами «гру-
бая неосторожность».

Согласно ст. 604 ГК РМ должник отвечает за 
вину своего представителя и лиц, которым он до-
верил исполнение договора, так же, как за свою 
собственную вину, если законом не предусмотрена 

ответственность третьего лица. При этом положе-
ния части (2) статьи 603 не применяются.

Должник освобождается от ответственности 
за неисполнение обязательства в случае форс-
мажорных обстоятельств в соответствии со ст. 606 
ГК РМ, которая гласит: «Неисполнение обязатель-
ства не может вменяться в вину должнику в слу-
чае, когда оно вызвано форс-мажорными обстоя-
тельствами, если их наступление или последствия 
не могли быть известны должнику в момент воз-
никновения обязательства либо если должник не 
мог препятствовать наступлению форс-мажорных 
обстоятельств или устранить их последствия.

Если форс-мажорные обстоятельства носят вре-
менный характер, ссылка на них возможна только в 
период, когда они оказывали действие на исполне-
ние обязательства. Должник, который не может ис-
полнить обязательство по причине форс-мажорных 
обстоятельств, обязан уведомить кредитора об 
этих обстоятельствах и их влиянии на исполнение 
обязательства. Если уведомление не дошло до кре-
дитора в течение разумного срока с момента, ког-
да должник узнал или должен был узнать о форс-
мажорных обстоятельствах, последний отвечает за 
убытки, причиненные вследствие неуведомления. 
Положения настоящей статьи не лишают кредито-
ра права требовать расторжения договора обратной 
силой, исполнения обязательства или уплаты про-
центов».

Глава V Книги Третьей ГК РМ, именуемая По-
следствия неисполнения обязательств (ст. 602-623), 
содержит ст. 607, которой установлена деликтная, а 
не договорная ответственность. Поэтому она долж-
на быть перенесена в главу XXXIV, регулирующую 
обязательства вследствие причинения вреда.

Размер возмещения убытков определяется в со-
ответствии со ст. 610-612 ГК РМ.

Статья 610 ГК РМ гласит: «Возмещение, кото-
рое должник обязан произвести вследствие неис-
полнения, включает как реальный ущерб, причи-
ненный кредитору, так и упущенную кредитором 
выгоду.

Упущенной считается выгода, которая могла 
бы быть получена в условиях обычного поведения 
лица, причинившего ущерб, в обычных обстоя-
тельствах.

Подлежат возмещению лишь убытки, являю-
щиеся непосредственным (прямым) следствием 
неисполнения.

Возмещение не распространяется на убытки, 
которые согласно опыту должника не могли быть, 
при объективной оценке, разумно предусмотрены. 
Если неисполнение является результатом обмана, 
должник отвечает и за убытки, которые не могли 
быть предусмотрены».

Статья 611 ГК РМ гласит: «При определении 
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размера убытков учитывается интерес кредитора 
в надлежащем исполнении обязательства. Опреде-
ляющими для такой оценки являются место и вре-
мя, предусмотренные для исполнения договорных 
обязательств».

Вывод. Текст ст. 611 ГК РМ непонятен и про-
тиворечит общим принципам гражданского права. 
размер убытков должен определяться с учетом объ-
ективных обстоятельств, а не субъективных.

 Согласно части (1) ст. 612 ГК РМ в случае, если 
в причинении убытков или возникновении иного 
обязательства по возмещению убытков виновно 
также лицо, имеющее право на возмещение, нали-
чие и размер обязательства по возмещению зависят 
от обстоятельств, в частности, в той мере, в кото-
рой убытки причинены той или иной стороне.

Из содержания ст. 612 ГК РМ можно сделать 
вывод, что в случае, если размер убытков увели-
чился по вине кредитора, размер убытков, подле-
жащих возмещению, должен быть соответственно 
снижен.

Убытки подлежат возмещению только при од-
новременном наличии следующих 4 условий:

наличие убытков;1. 
противоправное поведение должника;2. 
причинная связь между противоправным по-3. 

ведением должника и причиненными кредитору 
убытками,

вина должника в форме умысла или неосто-4. 
рожности.

Понятие убытков дано в части (2) ст. 14 ГК РМ.
Размер убытков, подлежащих возмещению, 

определяется с учетом ст. 610-612 ГК РМ.
Бремя доказывания факта причинения убытков 

и их размера возлагается на лицо, претендующее 
на возмещение убытков.

Противоправность поведения лица, причинив-
шего убытки, выражается в том, что лицо своим 
поведением нарушает субъективные гражданские 
права управомоченного лица, установленные зако-
нодательством и/или договором.

Причинная связь между противоправным по-
ведением должника и убытками, причиненными 
кредитору, выражается в том, что противоправное 
поведение должника явилось причиной причине-
ния убытков.

В случае, если убытки возникли бы у кредито-
ра в том же размере и в тот же срок, даже если бы 
не было противоправного поведения должника, то 
причинная связь между противоправным поведе-
нием должника и убытками будет отсутствовать, 
и кредитор в этом случае не будет иметь права на 
возмещение убытков. В этом случае убытки были 
причинены по независящим от должника причи-
нам [7].

Например, фирма А. не уплатила фирме Б. 

2 000 000 лей за полученную продукцию. Фирма 
Б., в свою очередь, не уплатила кредит учреждению 
банка, за что учреждение банка взыскало с фирмы 
Б. установленные договором проценты и пеню за 
просрочку возврата кредита. Если фирма Б. имела 
денежные средства, достаточные для своевремен-
ного погашения кредита учреждению банка, но не 
сделало этого, то причинная связь между противо-
правным поведением фирмы А. (неоплата продук-
ции) и убытками фирмы Б. будет отсутствовать.

Вина должника является четвертым необходи-
мым условием возмещения убытков.

При том форма вины (умысел или неосторож-
ность) не имеет значения.

При этом вина лица, причинившего убытки, 
презюмируется, т.е. должник предполагается вино-
вным в причинении убытков, если не докажет, что 
убытки были причинены не по его вине.

Просрочка исполнения денежного обязатель-
ства влечет ответственность, установленную ст. 
619 ГК РМ.

Согласно части (1) ст. 619 ГК РМ на денеж-
ные обязательства на срок просрочки начисля-
ются проценты. За просрочку начисляется пять 
процентов сверх процентной ставки, преду-
смотренной статьей 585, если законом или до-
говором не предусмотрено иное. Доказатель-
ство нанесения меньшего ущерба допускается. 
Согласно части (2) ст. 619 ГК РМ в случае совер-
шения сделок без участия потребителя начисля-
ются девять процентов сверх процентной ставки, 
предусмотренной статьей 585, если законом или 
договором не предусмотрено иное. Доказательство 
нанесения меньшего ущерба не допускается.

К искам о взыскании процентов, предусмотрен-
ных ст. 619 ГК РМ, применяется 3-летний срок ис-
ковой давности, установленный частью (1) ст. 267 
ГК РМ.

Одним из видов мер гражданско-правовой от-
ветственности является неустойка (штраф, пеня), 
которая носит не только компенсационный, но и 
карательный характер.

Неустойка является также одним из способов 
обеспечения исполнения обязательств, т.к. неу-
стойка стимулирует надлежащее исполнения обя-
зательств.

В зависимости от способа установления неу-
стойка подразделяется на договорную, законную и 
законно-договорную.

Договорная неустойка устанавливается и при-
меняется в соответствии со ст. 624-630 ГК РМ.

Общие положения о неустойке установлены ст. 
624 ГК РМ, которая гласит: «Неустойкой призна-
ется договорное положение, в соответствии с кото-
рым стороны производят предварительную оценку 
убытков и устанавливают, что в случае неисполне-
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ния обязательства должник обязан уплатить креди-
тору определенную денежную сумму или передать 
определенную вещь.

Неустойкой может обеспечиваться лишь дей-
ствительное требование. Неустойка может быть 
установлена в конкретном размере либо в виде 
доли от стоимости обязательства, обеспеченного 
неустойкой, или неисполненной части обязатель-
ства. Стороны могут условиться о неустойке, пре-
вышающей размер убытков. Должник не обязан 
уплачивать неустойку, если обязательство не ис-
полнено не по его вине».

Статья 625 ГК РМ требует, чтобы соглашение 
о неустойке было совершено в письменной форме. 
В противном случае соглашение о неустойке будет 
недействительным.

Согласно части (2) ст. 626 ГК РМ кредитор 
вправе требовать возмещения убытков в части, не 
покрытой неустойкой (зачетная неустойка). В пред-
усмотренных законом или договором случаях кре-
дитор может требовать либо возмещения или упла-
ты неустойки (альтернативная неустойка), либо 
возмещения убытков сверх неустойки (штрафная 
неустойка), либо только уплаты неустойки (исклю-
чительная неустойка).

Из содержания части (2) ст. 626 ГК РМ видно, 
что, как правило, применяется зачетная неустой-
ка, если законом или договором не предусмотрены 
иные виды неустойки (альтернативная, штрафная, 
исключительная).

Для зачетной неустойки характерно, что убытки 
возмещаются только в части, не покрытой неустой-
кой.

Согласно части (3) ст. 626 ГК РМ в случае полу-
чения исполнения кредитор может требовать упла-
ты неустойки, только если он сохранил за собой это 
право при получении исполнения.

Для того, чтобы взыскать неустойку за просроч-
ку исполнения обязательства, кредитор по букваль-
ному смыслу части (3) ст. 626 ГК РМ должен при 
получении исполнения сохранил за собой право на 
взыскание неустойки.

Вывод. При этом не указано, каким способом 
кредитор может сохранить за собой это право. 

Можно предположить, что кредитор может 
сохранить за собой право требовать уплаты не-
устойки, если в день исполнения обязательства 
он в письменной форме сообщит должнику о 
том, что он сохраняет своё право на взыскание 
с должника неустойки за просрочку исполнения 
обязательства.

Согласно ст. 627 ГК РМ если неустойкой обе-
спечено неделимое обязательство, которое не ис-
полнено по вине одного из должников, уплата 
неустойки может быть истребована либо в полном 
объеме от виновного должника, либо от каждого из 

остальных должников в размере его части. В по-
следнем случае каждый из остальных должников 
имеет право на иск против лица, по вине которого 
присуждена неустойка.

Согласно части (1) ст. 628 ГК РМ если неустой-
кой обеспечено делимое обязательство, неустой-
ка также является делимой и присуждается лишь 
должнику, не исполнившему обязательство, и толь-
ко по той части обязательства, в отношении кото-
рой он был обязан.

Согласно части (1) ст. 630 ГК РМ в исключи-
тельных случаях, с учетом всех обстоятельств, 
судебная инстанция может вынести решение об 
уменьшении несоразмерно большой неустойки. 
При уменьшении неустойки должны приниматься 
во внимание не только имущественные, но и дру-
гие охраняемые законом интересы кредитора.

Неустойка, которая устанавливается законом, 
называется законной.

Законная неустойка установлена частями (1) и 
(2) ст. 32 закона РМ «О защите прав потребителей» 
№ 105-XV от 13.03.2003 года [8].

Согласно части (1) ст. 32 закона РМ «О защите 
прав потребителей» за нарушение сроков, преду-
смотренных частью (1) статьи 18 (13), продавец, 
исполнитель уплачивают потребителю за каждый 
день (час, если срок определен в часах) просрочки 
неустойку в размере 5 % цены продукта, услуги, 
действующей на день рассмотрения жалобы по-
требителя.

Согласно части (2) ст. 32 этого закона в случае 
нарушения установленных согласно ст. 21 сроков 
начала и окончания оказания услуги (выполнения 
работы) или назначенных потребителем новых 
сроков исполнитель уплачивает потребителю за 
каждый день (час, если срок определен в часах) 
просрочки неустойку в размере 10 % цены услуги 
(работы). Законно-договорной неустойкой можно 
назвать неустойку, которая установлена законом, но 
размер и порядок уплаты которой устанавливается 
по письменному соглашению сторон договора. Та-
кая неустойка установлена частью (6) ст. 48 закона 
«Об электроэнергии» № 124-XVIII от 23.12.2009 
года [9].

В части (6) ст. 48 закона «Об электроэнергии» 
указано: «Поставщик электрической энергии по 
регулируемым тарифам не вправе отказать в заклю-
чении договора на поставку электрической энергии 
потенциальному конечному потребителю, который 
выполнил все установленные законом условия для 
заключения договора. За несвоевременную оплату 
потребленной электрической энергии конечные 
потребители уплачивают пеню в размере и поряд-
ке, установленных по соглашению в договоре. Раз-
мер пени является предметом соглашения, однако 
не может превышать средневзвешенную годовую 
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процентную ставку по новым кредитам, выданным 
в национальной валюте коммерческими банками 
в течение года, зафиксированную в предыдущем 
году и опубликованную в отчете Национального 
банка Молдовы. Поставщики пересматривают раз-
мер пени, установленный в договорах, заключен-
ных со всеми конечными потребителями, с соблю-
дением при этом установленного максимального 
предела».

Деликтная, или внедоговорная ответственность 
установлена ст. 1398-1424 ГК РМ.

Общие основания и условия применения де-
ликтной ответственности установлены ст. 1398 
ГК РМ.

В статье 1398 ГК РМ указано: «Лицо, которое 
виновно совершило неправомерные действия по 
отношению к другому лицу, обязано возместить 
имущественный вред, а в предусмотренных зако-
ном случаях – также и моральный вред, причинен-
ные действием или бездействием.

Вред, причиненный правомерными действиями 
или при отсутствии вины, подлежит возмещению 
только в случаях, прямо предусмотренных законом. 
Лицо, не являющееся причинителем вреда, обязано 
возместить его только в случаях, прямо предусмо-
тренных законом.

Вред не подлежит возмещению, если он при-
чинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а 
действия причинителя не нарушают нормы этики 
и морали».

Из содержания ст. 1398 ГК РМ видно, что вред, 
причиненный нарушением абсолютных прав (пра-
во собственности и т.п.), подлежит возмещению 
только при наличии следующих 4 условий:

наличие вреда;1. 
противоправность поведения;2. 
причинная связь между противоправным по-3. 

ведением и вредом,
вина причинителя вреда.4. 

При этом вину причинителя вреда должно до-
казывать лицо, требующее возмещения вреда, что, 
по нашему мнению, неверно, и поэтому следу-
ет дополнить ст. 1398 ГК РМ частью (5), соглас-
но которой причинитель вреда обязан возместить 
вред, если не докажет, что вред причинен не по его 
вине.

Вред, причиненный в состоянии необходимой 
обороны, если не были превышены её пределы, не 
подлежит возмещению.

Вред, причиненный третьим лицам при защите 
от неправомерного нападения, обязано возместить 
лицо, совершившее нападение.

Вред, причиненный в состоянии крайней необ-
ходимости, подлежит возмещению в соответствии 
со ст. 1402 ГК РМ.

Вред, причиненный лицом в состоянии крайней 

необходимости, подлежит возмещению этим ли-
цом.

Учитывая обстоятельства, при которых был 
причинен вред, судебная инстанция может возло-
жить обязанность его возмещения на третье лицо, в 
интересах которого действовал причинитель, либо 
освободить от возмещения вреда полностью или 
частично как причинителя, так и это третье лицо.

Вред, причиненный в результате тушения или 
локализации пожара, возмещается лицом, по вине 
которого возник пожар.

Ответственность доверителя за вред, причинен-
ный деянием уполномоченного им лица, установ-
лена ст. 1403 ГК РМ.

Доверитель отвечает за вред, виновно причи-
ненный уполномоченным им лицом при исполне-
нии возложенных на него обязанностей.

За доверителем сохраняется право регресса к 
своему уполномоченному лицу. Уполномоченное 
лицо может быть освобождено от ответственности, 
если докажет, что действовало в строгом соответ-
ствии с указаниями доверителя.

Ответственность за вред, причиненный органом 
публичной власти или должностным лицом, уста-
новлена ст. 1404 ГК РМ.

Вред, причиненный противоправным админи-
стративным актом либо неразрешением в установ-
ленный законом срок заявления органом публичной 
власти или его должностным лицом, возмещается в 
полном объеме соответствующим органом публич-
ной власти. Должностное лицо отвечает солидарно 
в случае наличия умысла или тяжкого проступка. 
Физические лица вправе требовать возмещения 
морального вреда, причиненного действиями, ука-
занными в части (1).

Обязанность возмещения вреда не возникает в 
той мере, в которой лицо, которому нанесен вред, 
умышленно или вследствие тяжкого проступка не 
устранило вред посредством использования закон-
ных средств.

В случае, когда орган публичной власти имеет 
обязанность, возложенную на него актом, приня-
тым в целях защиты от риска причинения опреде-
ленного вреда, этот орган отвечает за такой вред, 
причиненный или не предотвращенный неиспол-
нением обязанности, если он не докажет, что было 
проявлено разумное усердие для исполнения этой 
обязанности.

Орган публичной власти не отвечает за вред, 
причиненный изданием или неизданием норматив-
ного акта либо невведением в действие закона.

Ответственность за вред, причиненный несо-
вершеннолетним в возрасте до 14 лет, несут фи-
зические или юридические лица, указанные в ст. 
1406 ГК РМ.

Вред, причиненный несовершеннолетним в воз-
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расте от 14 до 18 лет, возмещается в соответствии 
со ст. 1407 ГК РМ.

Несовершеннолетний в возрасте от четырнад-
цати до восемнадцати лет самостоятельно несет 
ответственность за причиненный вред на общих 
основаниях. В случае, когда у несовершеннолетне-
го в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
нет имущества или доходов, достаточных для воз-
мещения причиненного им вреда, вред должен быть 
возмещен полностью или в недостающей части его 
родителями (усыновителями) или попечителем, 
если они не докажут, что вред возник не по их вине. 
Обязанность родителей (усыновителей) или по-
печителей по возмещению вреда, причиненного 
несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет, прекращается по достиже-
нии причинившим вред совершеннолетия, а так-
же когда у него до достижения совершеннолетия 
появятся имущество или доходы, достаточные для 
возмещения вреда.

Ответственность за вред, причиненный источ-
ником повышенной опасности, подлежит возме-
щению в соответствии с особыми правилами, уста-
новленными ст. 1410 ГК РМ.

Лица, деятельность которых связана с повышен-
ной опасностью для окружающих (эксплуатация 
транспортных средств, оборудования, механизмов, 
использование электроэнергии, взрывчатых ве-
ществ, осуществление строительных работ и др.), 
обязаны возместить вред, причиненный источни-
ком повышенной опасности, если не докажут, что 
вред возник вследствие форс-мажорных обстоя-
тельств (за исключением случаев, когда вред воз-
ник вследствие эксплуатации воздушного транс-
портного средства) или умысла потерпевшего.

Обязанность возмещения вреда возлагается на 
лицо, которое владеет источником повышенной 
опасности на праве собственности или на другом 
законном основании, либо на лицо, которое взя-
ло на себя обязанность охраны этого источника. 
Владелец источника повышенной опасности не от-
вечает за причиненный вред, если докажет, что ис-
точник выбыл из обладания владельца в результате 
противоправных действий третьих лиц. В таком 
случае ответственность за вред, причиненный ис-
точником повышенной опасности, несет лицо, про-
тивоправно завладевшее источником. В той мере, 
в которой владелец источника повышенной опас-
ности виновен в том, что источник выбыл из его 
обладания, он отвечает за вред солидарно с лицом, 
противоправно завладевшим источником.

Владельцы источников повышенной опасности 
несут солидарную ответственность за вред, при-
чиненный в результате взаимодействия этих источ-
ников (столкновения транспортных средств и т.п.) 
третьим лицам.

Вред, причиненный владельцам источников 
повышенной опасности в результате взаимодей-
ствия этих источников, возмещается в соответ-
ствии с положениями статьи 1398 ГК РМ.

Согласно части (1) ст. 1411 ГК РМ собствен-
ник животного или лицо, которое использует его 
во время работы, отвечает за вред, причиненный 
животным, независимо от того, находилось ли 
оно под его присмотром или сбежало из-под при-
смотра. Обязанность возмещения не наступает, 
если вред причинен домашним животным, пред-
назначенным для осуществления профессиональ-
ной, предпринимательской деятельности или для 
получения средств на содержание собственника, 
и при этом собственник проявлял надлежащую 
заботу при надзоре за животным, либо если вред 
все равно возник бы и при проявлении подобной 
заботы.

Согласно части (1) ст. 1417 ГК РМ вред, воз-
никший вследствие умысла потерпевшего, возме-
щению не подлежит.

Согласно части (2) ст. 1417 ГК РМ если тяжкий 
проступок потерпевшего содействовал возникно-
вению или увеличению вреда, то в зависимости от 
степени вины потерпевшего размер возмещения 
уменьшается.

Согласно части (3) ст. 1417 ГК РМ тяжкий про-
ступок потерпевшего не является основанием для 
уменьшения возмещения в случаях, предусмо-
тренных статьей 1405, а также в случаях, когда 
вред причинен несовершеннолетним в возрасте 
до четырнадцати лет или лицом, признанным не-
дееспособным.
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Постановка проблеми. Законодавець, як 
правило, вважає за необхідне обмежити іс-

нування певного правовідношення та відповідних 
матеріальних прав і обов’язків, що складають його 
зміст. Це пов’язано із суспільною потребою сто-
совно визначеності конкретних суб’єктивних прав 
особи, в тому числі й у темпоральному відношен-
ні. З огляду на значну різноманітність сучасних 
цивільних правовідносин з точки зору їх форму-
вання, обсягів повноважень управленого суб’єкта, 
способу реалізації тощо, як загальна необхідність 
виглядає існування різних за юридичною приро-
дою строків для реалізації суб’єктивного матері-
ального права. Наразі в нашій цивілістичній на-
уці та правозастосовній практиці продовжуються 
дискусії стосовно віднесення різних конкретних 
строків, що визначають тривалість окремих по-
вноважень чи обов’язків особи, до тих чи інших 
видів. Тому питання визначення правової сутності 
того чи іншого цивільного строку продовжує за-
лишатися актуальним. 

Предметом даної праці є порівняльний аналіз 
двох зовнішньо схожих, але достатньо різних за 
сутністю та призначенням матеріально-правових 
строків: присічних та давнісних (позовної давнос-
ті). На базі детального аналізу юридичного змісту 
вказаних темпоральних явищ буде здійснено ви-
окремлення кожного з цих строків, що і становить 
мету дослідження. При цьому у даній роботі автор 
не полемізує з приводу визначення поняття пре-
клюзивного (присічного) строку: воно викладене 
у інших працях [1, c. 212-216] і розуміється як 

встановлений період для вчинення повноважною 
особою односторонніх дій фактичного порядку, 
спрямованих на набуття, збереження чи зміну ін-
шого суб’єктивного матеріального права. Керую-
чись даною дефініцією, можемо сказати, що до об-
межених присічними строками належать, напри-
клад, право спадкоємця на прийняття спадщини 
від дня її відкриття, право відшукувати загублену 
річ, бездоглядну домашню тварину тощо [2, c. 94]. 
Іноді навіть у тих випадках, коли реалізація ма-
теріального права відбувається шляхом звернення 
до суду, теж треба казати про строки здійснення 
не охоронного а регулятивного повноваження. 
Так, після публікації в ЗМІ про порушення прова-
дження про банкрутство кредитор має звернутися 
з вимогою до господарського суду протягом одно-
го місяця. В цих випадках мова йде не про позо-
вну давність, а про строкове матеріальне право, а 
період його реалізації має присічний характер.

Актуальність теми. У науковій цивілістичній 
літературі дані питання досліджувалисяиму пра-
цях В.П.Грибанова, Б.Б.Черепахіна, К. Ю. Лєбе-
дєвої, В.І.Цікало та інших. Загалом прийнято вва-
жати, що присічні строки за своєю юридичною 
сутністю найбільш наближені до позовної дав-
ності, адже з їх спливом пов’язується припинення 
суб’єктивного права та можливості його судового 
захисту. Отже більшість дослідників традиційно 
вивчали присічні строки саме у порівнянні з по-
зовною давністю. Більш того, науковці часто не 
вбачали серйозних відмінностей між давнісними 
та преклюзивними строками, вважаючи їх двома 
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SUMMARY
The article analyzes the legal nature of preclusive deadlines and the statute of limitations in civil law. On the basis of 

the analysis of the content and purpose of data carried out by the scientific terms of their specificity for the differentiation 
of symptoms. The evaluation of the doctrinal developments in the field commented and its critical analysis, taking into 
account the real impact of modern legal mechanisms to specific temporal relationship, which occur in practice. We study 
the existence of preclusive deadlines and limitations in civil law the very existence of the material of the subjective rights 
and the consequences of their expiration. On this basis, the conclusion about the different nature of these terms, which is 
manifested, first of all, in different areas of regulation - regulatory and enforcement relations. 
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* * *
У статті проведено аналіз юридичної сутності присічних строків та позовної давності у цивільному праві. На 

базі даного аналізу змісту та призначення даних строків здійснене наукове їх розмежування за специфічністю 
ознак. Дається оцінка доктринальних напрацювань у коментованій сфері та її критичний аналіз з урахуванням 
реального впливу сучасних юридичних темпоральних механізмів на конкретні правовідносини, що мають місце 
на практиці. Досліджуються прояви присічних і давнісних строків на саме існування матеріального суб’єктивного 
права та наслідки їхнього закінчення.На цій основі робиться висновок про різну сутність вказаних строків, котра 
проявляється,в першу чергу, у різних сферах регулювання – регулятивному і охоронному відношеннях.

Ключові слова: позовна давність, погашення права, присічний строк.
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різновидами єдиного цивільно-правового інститу-
ту [3, c. 255-262]. С.Н.Абрамов теж свого часу по-
діляв давнісні строки на позовну давність та непо-
зовну. При цьому він вказував, що як ті, так і інші 
строки погашають певне право, різниця ж полягає 
лише в тому, що позовна давність погашає право 
на позов, тоді як із спливом непозовної давнос-
ті погашається саме суб’єктивне право, скажімо, 
право на прийняття спадщини [4, c. 5]. До спіль-
ного давнісного інституту, виходячи із схожості 
правових наслідків закінчення позовної давності 
та присічного строку, відносили зазначені їх і інші 
дослідники [5, c. 142]. 

Викладення основного матеріалу дослі-
дження. Невиправданому ототожненню давніс-
них та інших матеріально-правових строків часто 
сприяє невдала термінологія. Досить поширеною 
в нормативних актах та публіцистиці є практика 
кваліфікації певних строків як давнісних, тоді 
як за своєю сутністю вони такими не є. Напри-
клад, В.О.Рясенцев шестимісячний строк, про-
тягом якого за наймачем житлового приміщення 
у разі тимчасового вибуття зберігається право на 
користування ним, відносить до позовної давнос-
ті [6, c. 28], що не відповідає фактичному стану 
речей. Це призводить до численних помилок на 
практиці при здійсненні та захисті суб’єктивних 
цивільних прав. Також дається взнаки строкатість 
цивільного законодавства щодо непоширення на 
окремі давнісні строки положень про їх перери-
вання, зупинення, відновлення тощо, що робило 
їх зовні досить схожими на інші строки існування 
суб’єктивного права, до яких зазначені правила 
теж не застосовувалися.

З іншого боку, не можна не помітити, що у 
давнісних та преклюзивних строків існує багато 
спільних характеристик. Тож штучне протистав-
лення присічних строків позовній давності, що 
є поширеним явищем у цивілістиці, не може ви-
знаватися виваженим. Справа в тому, що позовна 
давність, за великим рахунком, теж може кваліфі-
куватися як присічний строк: саме протягом часу 
існування домагання особа може вчинити потріб-
ну дію – пред’явити позов. Позовна давність, так 
же як і присічний строк, визначає час для реаліза-
ції певного матеріально-правового повноваження, 
а сплив даних строків призводить до погашення 
суб’єктивного матеріального права. Причому, за-
кінчення вказаних строків тягне припинення пра-
ва в сукупності з фактом його нездійснення про-
тягом їх тривалості, що відмежовує ці строки, ска-
жімо, від строків існування суб’єктивного права 
(їх сплив погашає право незалежно від того, було 
воно реалізоване за час існування, чи ні). 

Важливою об’єднуючою ознакою позовної 
давності та преклюзивного строку є також те, що 
реалізація матеріальних повноважень особи, об-
межених їх тривалістю, може відбутися виключ-
но в результаті одноразового здійснення. Таке 

здійснення припиняє саме суб’єктивне право та 
призводить до закінчення перебігу відповідно-
го строку. Наприклад, здійснення власником зе-
мельної ділянки, переданої землекористувачеві 
для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), 
переважного повноваження на придбання права 
користування нею (ст.411 ЦКУ) разом з тим пога-
шає дане права, оскільки разовою його реалізаці-
єю закладені в праві повноваження вичерпують-
ся. Те ж можемо сказати і про наслідки здійснен-
ня матеріального права на позов: дана дія вчиня-
ється протягом позовної давності лише один раз, 
її вчинення припиняє перебіг давнісного строку 
та породжує інше – публічне правовідношення. 
Пред’явлення позовної заяви належним чином 
виключає повторну можливість реалізації такого 
самого повноваження�. Логічно припустити, що 
у разі реалізації суб’єктивного права і строки для 
здійснення відповідних повноважень достроково 
припиняють свій перебіг, оскільки немає вже са-
мого юридичного явища (суб’єктивного права), 
регулювати час існування якого вони були по-
кликані. 

Як бачимо, і охоронне право на судовий захист, 
і регулятивне право, обмежене присічним строком, 
припиняються як у випадку їх нездійснення про-
тягом часу існування, так і в результаті реалізації 
їх у цей період, оскільки однократним здійснен-
ням даних повноважень вичерпуються юридичні 
можливості, що входять до складу суб’єктивного 
права. Відтак поділ строків на присічні та давніс-
ні значною мірою є штучним. Тому й ті вчені, які 
в літературі обстоюють концепцію щодо оцінки 
позовної давності виключно як часу існування 
охоронно-правової судової вимоги, не можуть не 
бачити, що в даному сенсі давність фактично є 
схожою на присічний строк, позаяк у разі нереа-
лізації протягом його перебігу суб’єктивного ма-
теріального права на захист останнє припиняєть-
ся. І хоча В.В. Луць вказує, що позовна давність 
не носить присічного характеру для існування 
суб’єктивного права [7, c. 57], слід зазначити, що 
автор веде мову про право охоронюване. Якщо ж 
говорити про охоронне матеріальне право, пер-
соніфіковане у позовному домаганні, то час його 
існування якраз і охоплюється позовною давніс-
тю. Отже, як бачимо, з огляду на характер впли-
ву на обмежене строком матеріальне право в разі 
здійснення чи нездійснення необхідної поведінки 
протягом його перебігу давнісні та присічні стро-
ки досить подібні.

Утім, в цивілістиці прийнято застосовувати 
термін «присічсний строк» тільки до періодів, що 
опосередковують здійснення регулятивних повно-
важень, відтак продовжимо порівняння давнісних 
та преклюзивних строків, розуміючи при цьому, 
що останні представляють собою тривалість реа-
лізації регулятивного суб’єктивного права. Попри 
те, що означеніні періоди мають схожі темпораль-
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ні присічні ознаки, все ж існує певна відмінність 
між регулятивними та охоронними (позовною 
давністю) строками, а їх порівняльне дослідженн-
ня допомагає виявити реальну юридичну природу 
даних темпоральних явищ.

У нашій цивілістиці поширеною є точка зору, 
згідно з якою юридична відмінність вказаних 
строків полягає у різних правових наслідках їх-
нього закінчення [8, c. 23-27; 9, c. 109]. Проте, 
аналіз результатів, що настають у разі їх спливу 
не завжди дає чітку відповідь про відмінні харак-
теристики цих періодів. Зокрема, не можна по-
годитися з твердженням, що різниця між давніс-
ними та присічними строками полягає в тому, що 
пропуск позовної давності означає припинення 
порушеного суб’єктивного права, тоді як присіч-
ний строк погашає не порушене суб’єктивне пра-
во [10, c. 45]. Така теза неприйнятна хоча б тому, 
що порушене цивільне право не припиняється зі 
спливом давнісного строку, це підтверджується 
законодавчим закріпленням можливості виконан-
ня обов’язку, що входить до складу зобов’язання, 
після закінчення позовної давності (ч.1 ст. 267 
ЦКУ). Погашається лише можливість отримання 
судового захисту права, тобто припиняється дія 
позовного домагання уповноваженого, яке вхо-
дить до змісту охоронно-правового зобов’язання. 
Не сприяє проясненню питання і теза, виказана 
свого часу І.Б.Новицьким: сплив обох строків має 
різні формально-юридичні наслідки - при збігові 
присічного строку припиняється не лише право 
на позов, а й припиняється саме матеріальне пра-
во [5, c. 139-142]. Такий підхід ми прийняти не 
можемо, позаяк в результаті спливу присічного 
строку позовне домагання не припиняється, воно 
взагалі не виникає.

На наявність певних відмінностей між дав-
ністю та строками прояву (здійснення) права, які 
німецькими вченими називалися praklusivfristen, 
вказував ще І.Є.Енгельман [11, c. 12-13]. Трива-
лий час такий поділ обгрунтовувався як різним 
соціальним призначенням вказаних строків, так 
і їх різним правовим регулюваням. Зокрема, про 
це зазначає у своїй праці «Пресекательные сро-
ки в советском гражданском праве» М.А.Гурвич. 
Серед сучасних вчених увагу даним питан-
ням приділяли К.Ю.Лебєдєва, Л.Г.Вострикова, 
О.В.Шовкова та інші дослідники. Разом з тим, 
значна кількість аргументації, задіяної у даних 
працях як критерії відмежування, має бути оціне-
на критично. Так, не є прийнятним твердження, 
що позовна давність історично була запровадже-
на для забезпечення визначеності цивільних від-
носин, збереження доказів тощо, тоді як присічні 
регулятивні строки такого навантаження не не-
суть. Насправді, і той, і інший - покликані усуну-
ти невизначеність у цивільних відносинах. Якщо 
позовна давність забезпечує боржника від неви-
значеності щодо пред’явлення до нього позовних 

вимог, то преклюзивний строк на прийняття спад-
щини виконує таку ж функцію стосовно визначе-
ності, скажімо, у питанні прийняття спадку. Що 
ж стосується збереження доказів, то такі функції 
не притаманні присічним строкам якраз не в силу 
їхнього призначення, а у зв’язку з внутрішньою 
сутністю опосередковуваного правовідношення. 
Адже воно має регулятивний характер і аж ніяк не 
може реалізовуватися за допомогою державного 
юрисдикційного органу.

Не є переконливою й інша класична теза, 
згідно з якою присічний та давнісний строки ви-
являють не однаковий вплив на існування мате-
ріального права. Мовляв, закінчення перебігу 
обох строків погашає суб’єктивне право: сплив 
позовної давності припиняє дію права на захист, 
а сплив преклюзивного строку теж припиняє 
суб’єктивне право, хоча і не опосередковано (в ре-
зультаті втрати ним своєї охоронної властивості), 
а безпосередньо [12, c. 24]. М.А.Гурвич вказував, 
що, хоча давнісний та присічний строки у разі їх 
спливу і призводять до знищення суб’єктивного 
права, механізм їх дії не саме право не однако-
вий. Давність наносить удар по матеріальному 
праву ззовні, тоді як преклюзивний строк впливає 
на нього зсередини. При цьому строк знищує не 
тільки саме суб’єктивне право, а й здатність його 
до захисту, яка входить до складу права. Тому 
присічний строк, погашаючи право, разом з тим 
виключає можливість застосування примусу для 
його здійснення [12, c. 22-25]. З даною позицією 
погодитися не можна. 

Подібний висновок мав право на існування, 
якщо виходити з теорії, що право на позов є необ-
хідною складовою частиною самого суб’єктивного 
матеріального права або певним станом даного 
права, в який воно переходить в результаті пору-
шення. Сьогодні більш прийнятною є концепція, 
згідно з якою позовна давність регулює трива-
лість та можливість реалізації окремого матері-
ального права охоронного змісту – домагання і 
вона не впливає на існування охоронного права (ч. 
1 ст. 267 ЦКУ), а лиш регулює тривалість одного з 
повноважень – щодо задіяння державного приму-
су. Крім того, слід враховувати, що не лише сплив 
преклюзивного строку погашає право, воно при-
пиняється достроково у разі здійснення протягом 
встановленого періоду. 

Не можна погодитися і з твердженням, що за-
кінчення присічного строку одночасно погашає 
притаманну захину властивість права. Погасити 
можна лише те право, що вже виникло, тобто іс-
нуюче повноваження. Якщо ж протягом присіч-
ного строку матеріальне право, здійснення якого 
полягає у вчиненні певних активних дій, не було 
реалізоване, немає підстав говорити про його по-
рушення. Після закінчення періоду дії правовста-
новлюючого повноваження особи, яке не було ре-
алізоване самим носієм, право на захист не при-
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пиняється, воно просто не виникає. Це суттєва 
відмінність, яку маємо враховувати. Отже непра-
вильним буде стверджувати, що зі спливом строку 
дії суб’єктивного права припиняється і право на 
його судовий захист. Охоронне правовідношення 
не може припинитися, позаяк воно взагалі не ви-
никало.

Переважно не є критеріями зазначеного роз-
межування також і більшість правових механізмів, 
притаманні одному з коментованих строків, які не 
мають універсального характеру. Так, перериван-
ня позовної давності, як загальне правило данно-
го інституту, дійсно не характернее для присічних 
строків. Але це стосується лише строків, визна-
чених імперативно. Сказане також відноситься 
до специфічних механізмів зупинення та віднов-
лення позовної давності. Проте, за останній час 
цивільне законодавство певною мірою відходить 
від вказаних принципів. Ще в Цивільному кодексі 
1963 року вказувалося на можливість подовження 
або відновлення присічного строку для прийняття 
спадщини (ст. 550 ЦК УРСР), причому таке від-
новлення відбувалося в несудовому порядку за 
згодою всіх інших спадкоємців. Подібне правило 
відтворене і в новому Цивільному кодексі України 
(ст.1272 ЦК), а ч.4 ст. 676 ЦКУ встановила мож-
ливість переривання гарантійного строку. Тобто, 
в одній нормі законодавець надає певному строку 
ознаки присічного, зі спливом якого витрачається 
право на прийняття спадщини, в іншій – запро-
ваджує механізм регулювання цього періоду, при-
таманний давнісним строкам. Фактично мова йде 
про про реалізацію суб’єктивного регулятивного 
права після закінчення присічного періоду. 

Таким чином, новітнє цивільне законодавство 
запроваджує донедавна специфічний інструмен-
тарій обчислення давнісного строку в окремих 
випадках для регулювання перебігу інших стро-
ків. У законодавстві та договорах все частіше 
зустрічаються правила поведінки сторін, згідно 
з якими певні обставини впливають на час реа-
лізації суб’єктивного права, і конкретний період 
не зараховується до складу регулятивного при-
січного строку. Це можемо, наприклад, сказати 
про можливість зупинення преклюзивного строку 
(в ч. 2 ст. 676 ЦКУ йдеться про зупинення пере-
бігу гарантійного строку на час, протягом якого 
покупець не міг використовувати товар в зв’язку 
з певними обставинами). Щоправда, для позовної 
давності це загальне правило, а для даного стро-
ку – спеціальне, та й окремі пропозиції науковців 
щодо доцільності поширення загального меха-
нізму дії положень давнісного інституту про об-
числення перебігу строку реалізації права на всі 
строки, що обмежують будь-які цивільні права та 
обов’язки у часі, а у разі потреби його незасто-
сування, зробити пряме законодавче виключення 
[12, c. 78], поки що не отримали нормативного за-
стосування. Але, хоча подібні механізми не мають 

загального характеру і застосовуються в результа-
ті прямого припису закону, їх існування свідчить 
про радше зближення давнісних строків з присіч-
ними, ніж про їх відмежування.

Втім, з нашої точки зору, запровадження право-
вих механізмів, притаманних одному виду право-
відносин, для регулювання інших – якісно відмін-
них взаємин не свідчить про виваженість підходів 
законодавця. В свою чергу, це тягне змішування 
правового змісту різних явищ, підміни понять та 
сприяє зростанню судового суб’єктивізму. Наразі 
розвиток майнових відносин у суспільстві, якому 
і повинен адекватно відповідати законодавчий ме-
ханізм їх регулювання, досяг такого рівня, котрий 
потребує перегляду канонів відмежування різних 
цивільно-правових строків. Безумовно, різні стро-
ки в цивільному праві мають досить схожу право-
ву природу. Як правильно вказував В. П. Гриба-
нов, віднесення строків до того чи іншого виду 
обумовлюється сукупністю характерних його 
ознак, зокрема, призначенням строку та сутніс-
ною характеристикою здійснюваного в цей строк 
суб’єктивного права [13, c. 254]. Сьогодні спосо-
би обчислення присічних та давнісних строків, як 
правило, не можуть розглядатися у якості таких 
ознак. Відтак, лише на тій підставі, що строк може 
перериватися тощо його не слід кваліфікувати як 
присічний і навпаки. 

І все ж між вказаними цивільними строками 
є відмінності, котрі якраз і не дозволяють їх ото-
тожнити. Мусимо зазначити, що присічні та дав-
нісні строки мають істотні відмінності за своїм 
юридичним змістом. Не можна не погодитися з 
пропозицією окремих вчених щодо необхідності 
виявлення відмінностей між вказаними строка-
ми, виходячи з аналізу сутності правовідносин, 
їх характеру та юридичної природи [3, c. 262]. На 
нашу думку, головним критерієм відмінностей 
між суспільними відносинами, що регулюються 
правовим інструментарієм позовної давності, і 
тих, що підпадають під сферу дії норм, котрі вста-
новлюють преклюзивні строки, є те, що предме-
том дії кожного з них є різне за своєю юридич-
ною природою суб’єктивне матеріальне право: 
класичний присічний строк обмежує період реа-
лізації регулятивного права, в той час як із збігом 
позовної давності погашається охоронне право 
(позовне домагання). Іншими словами, вирішаль-
ним критерієм має бути призначення того чи ін-
шого права, спрямоване на нормальний розвиток 
відношення у його непорушеному стані чи на за-
хист порушеного цивільного права. Саме вказа-
на характеристика була упущена дослідниками 
даного питання. Це і не дивно, адже більшість з 
них вважали матеріальне право на позов певним 
станом самого суб’єктивного права. При цьому, 
на думку даних дослідників, реалізація захисної 
функції полягала у примусовому здійсненні само-
го порушеного права [12, c. 11]. Відтак, завузьке 
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розуміння позовного домагання правоволодільця 
зрештою призвело до поєднання регулятивної та 
охоронної функції суб’єктивного права в межах 
єдиного правовідношення, що ускладнило дифе-
ренціацію та виокремлення строків, які визнача-
ють час існування вказаних повноважень. 

З огляду на викладене вище наочно пересвід-
чуємося, що окремі функціональні відмінності 
щодо характеру впливу різних строків на певні 
відносини не дозволяють навіть за спеціальним 
законом застосовувати правила одного правового 
інституту для регулювання відносин, пов’язаних з 
іншими строками. Таке застосування протирічило 
б їхній правовій природі. Зокрема, визнання боргу 
аж ніяк не може вважатися обставиною, що яки-
мось чином впливає на перебіг приcічного строку. 
Дана властивість належить виключно позовній 
давності, вона тісно пов’язана з сутністю права, 
що реалізується, а саме з його охоронно-правовим 
характером та процессуальною формою здійснен-
ня. Визнання боргу та пред’влення позову, як фак-
тори, що впливають на перебіг строку, можуть 
мати місце лише після порушення суб’єктивного 
матеріального права. Протягом тривалості регуля-
тивного правовідношення такі дії нереальні, від-
так відсутня навіть сама можливість порівняння. 
Ситуацію з перериванням позовної давності слід 
вважали спеціальним механізмом регулювання, 
враховуючи особливий (охоронно-правовий) ха-
рактер відповідних відносин.

Висновки: Головною характеристикою, що 
відрізняє строки давності та присічні строки є те, 
що перші регулюють правові можливості особи 
реалізувати охоронне судове повноваження (дома-
гання) в межах охоронно-правового відношення, 
тоді як останні – визначають час вчинення належ-
них дій щодо реалізації регулятивного повнова-
ження. Протягом присічного строку відбувається 
вчинення односторонньої дії носієм відповідного 
повноваження, у результаті чого набувається, збе-
рігається чи змінюється певне суб’єктивне право. 
Як здійснення повноваження протягом присічно-
го періоду, так і його не здійснення (сплив строку) 
припиняє саме повноваження.

Натомість предметом юридичного інституту 
позовної давності є виключно правовідносини, 
пов’язані з можливістю захисту порушеного права. 
Саме таке визначення позовної давності містить-
ся у Дана можливість реалізується через охоронне 
зобов’язання, змістом якого є право кредитора на 
примусове здійснення домагання, а обов’язком 
боржника є підпорядкування вказаному примусу. 
Здійснюється такий примус спеціально вповнова-
женим юрисдикційним органом держави – судом. 
Вимога управненої особи до зобов’язаної, яка за-
безпечена засобами судового примусу, і є змістом 
відповідного охоронного зобов’язання. Саме така 
вимога, що має позовний характер, підлягає впли-
ву позовної давності (задавнюється). 

Відмежування присічних строків від строків 
давності повинно бути зроблене за ознакою їх 
впливу на суб’єктивне право, але на новітній мето-
дологічній основі. Іншими словами, суттєвим для 
поставленої задачі є дослідження того, які повно-
важення припиняються зі збігом того чи іншого 
строку. Якщо присічний строк припиняє існуван-
ня самого суб’єктивного права, то строк давності 
лише є перешкодою до його здійснення, зокрема 
у примусовому порядку. Після закінчення позо-
вної давності припиняється можливість судового 
захисту за зверненням управленої особи. Саме ж 
охоронне суб’єктивне право цим не погашається. 
Спрямованість на припинення суб’єктивного пра-
ва випливає як із сутності присічного строку, так 
і слідує із змісту правової норми, що його вста-
новлює.
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Постановка проблеми. Оновлення Цивіль-
ного кодексу України (далі по тексту ЦК- 

В.К.) з урахуванням тенденцій розвитку приватно-
го права Європейського Союзу (далі по тексту ЄС- 
В.К.) є важливим завданням для України в умовах 
європейської інтеграції. У 2003 р. Європейська ко-
місія сформувала міжнародну мережу дослідних 
груп (Об'єднану мережу з європейського приват-
ного права) з метою розроблення «Спільних під-
ходів до європейського договірного права» (CfR), 
що згодом був представлений у вигляді “проекту” 
(DCfR) (далі по тексту DCfR або Проект – В.К.). 
Мета даного проекту полягає в тому, щоб забез-
печити “принципи, визначення та типові прави-
ла”, які були сформульовані з урахуванням націо-
нальних законодавств у тому числі прецедентного 
права, практики, що склалася, а також acquis ЄС 
і необхідних міжнародних актів. Називається та-
кож потенційна можливість DCfR у майбутньому 
забезпечити сторони договору сучасним зводом 
правил, спеціально пристосованих до міжнарод-
них контрактів на внутрішньому ринку. Прогно-
зується, що DCfR посприяє процесу формування 
європейської юридичної науки, який, на думку 
багатьох науковців, є основною умовою для роз-
витку європейського приватного права [1, p.1]. У 
цілому опанування інститутів DCfR в українській 
цивілістиці знаходиться на початковому рівні, про 
що свідчить незначна кількість спеціальних до-
сліджень [2,3,4,5]. Поза увагою перебуває й підхід 
розробників Проекту до регулювання переддо-

говірних відносин, роль яких постійно зростає в 
міжнародному торговому обороті.   

Метою статті є спроба виявлення моделі регу-
лювання переддоговірних відносин та визначення 
її структурних особливостей шляхом системного 
аналізу положень DCfR.   

Виклад основного матеріалу. Передусім зазна-
чимо, що українські вчені послуговуються різни-
ми варіантами перекладу терміну “Draft Common 
frame of Reference”. І.А. Діковська у своїх працях 
використовує терміни “проект Спільних підходів” 
та “проект Спільних точок зору” [2, c. 82, 5,6]. Про-
понується також термін “Проект загальної систе-
ми підходів” [7, с. 272]. Редакція перекладу DCfR, 
підготовлена представниками кафедри цивільного 
права Санкт-Петербурзького державного універ-
ситету має назву “Модельні правила європейсько-
го приватного права”, а власне термін “DCfR” пе-
рекладено як “Проект загальної довідкової схеми” 
[8]. Використання терміну “проект Спільних під-
ходів” нам убачається найбільш оптимальним. 

Формулювання узагальнень про механізм ре-
гламентації переддоговірних відносин, передба-
чений DCfR, є можливим лише після ретельного 
аналізу його положень, для яких пропонуються 
різні сфери застосування. Слід ураховувати також 
необхідність вирішення розробниками DCfR про-
блеми поєднання сутнісно відмінних підходів пра-
вопорядків європейських держав. Нам видається, 
що автори Проекту не керувалися свідомим ціле-
покладанням щодо вироблення цілісної та несу-
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SUMMARY
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* * *
У статті проаналізовано положення DCfR, які стосуються регулювання відносин сторін до укладення договору 

та не охоплюють власне процедуру його укладення. Виявлено модель переддоговірних відносин, яку утворюють 
позитивний та негативний рівні правової регламентації. Позитивний рівень являє собою визначення переддоговір-
них обов’язків сторін, поведінка яких є добросовісною. Негативний рівень охоплює випадки порушень на переддо-
говірній стадії. Кожний рівень передбачає наявність загальних та спеціальних правил, які виокремлюються залежно 
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перечливої моделі переддоговірних відносин. Про 
це свідчать численні використання сукупностей 
норм (дві та більше норм різної інституційної при-
належності) до регулювання одного фактичного 
відношення. Іноді застосування таких прийомів 
є непослідовним, що ускладнює аналіз. Відміти-
мо, що власне процес укладення договору шляхом 
органзаційних дій, опосередкованих офертою та 
акцептом, на нашу думку, також являє собою пе-
реддоговірне відношення, яке потребує, проте, 
окремого дослідження.    

Перейдемо до розгляду положень Проекту. 
Принцип добросовісності, який має конститутив-
не значення для формування моделі переддоговір-
них відносин, змістовно виражається в поняттях 
“добросовісність” (good faith) та “добросовіс-
ність і чесна ділова практика” (good faith and fair 
dealing), які не є тотожними. Добросовісність є 
суб’єктивним психічним ставленням, що характе-
ризується чесністю та відсутністю обізнаності про 
те, що дійсний стан справ не відповідає видимості 
[9, p. 4784]. У свою чергу “добросовісність і чесна 
ділова практика” означає стандарт поведінки, який 
характеризується чесністю, відкритістю та враху-
ванням інтересів другої сторони правочину або від-
повідного правовідношення (ч.1 ст. I.–1:103 DCfR). 
Зміст даної категорії розкривається в ст. ІІІ.– 1:103 
DCfR. Нормативне пристосування принципу до-
бросовісності для моделі переддоговірних відно-
син виражається в ст. ІІ.–3:301 DCfR: (1) Особа 
вільна в проведенні переговорів та не відповідає 
за недосягнення угоди. (2) Особа, яка вступила в 
переговори, має обов’язок вести їх добросовісно 
й чесно та не переривати переговори у випадках, 
коли це буде суперечити вимогам добросовісності 
й чесної ділової практики. Цей обов’язок не може 
бути виключений або обмежений договором. (3) 
Сторона, яка порушила цей обов’язок, відповідає 
за втрати, завдані другій стороні таким порушен-
ням. (4) Вимогам добросовісності й чесної діло-
вої практики суперечать, зокрема, вступ у пере-
говори та їх ведення без дійсного наміру досягти 
угоди з другою стороною. У коментарі до даної 
статті справедливо вказується, що при намаганні 
укласти договір одна сторона може вдаватись до 
обману, погроз, спотворень. Особа може нести від-
повідальність за таку поведінку незалежно від на-
явності дійсного договору. [9, p. 271].  

У контексті негативної правової регламентації, 
що охоплює комплексний інструментарій відпові-
дальності та захисту, розробники у коментарі до 
даної статті визначають застосування положень 
про делікти та власне ч.3 ст. ІІ.–3:301 DCfR як 
самостійні способи для пред’явлення вимог до-

бросовісною стороною. Змістовне розмежування 
при цьому не проводиться, відсутність якого як 
свідчить наш аналіз, є скоріше правилом, ніж ви-
ключенням для авторів Проекту. При цьому склад 
збитків обмежується негативним інтересом й охо-
плює понесені витрати, виконану роботу, втрати 
від операцій, здійснених стороною, яка розрахову-
вала на укладення договору. Іноді можливим є від-
шкодування упущеної вигоди. Водночас потерпіла 
сторона не може претендувати на відшкодування 
вимог із позитивного інтересу, які припускаються 
при моделюванні стану потерпілої сторони, який 
був би наявним у випадку укладення договору та 
його належного виконання [9, p. 272-273].  
Тут важливо також звернути увагу на терміноло-
гічну проблематику, яка значною мірою визначає 
розуміння природи переддоговірних відносин, за-
кладене розробниками DCfR. У коментарі вимога 
добросовісного та чесного ведення переговорів 
розглядається саме як обов’язок, а не зобов’язання. 
Тобто способи захисту сторони у разі відсутності 
виконання зобов’язання не застосовуються [9, p. 
271]. Даний підхід видається цілком правильним. 
Проте необхідно усвідомити особливості методо-
логії розробників Проекту при побудові моделі 
переддоговірних відносин. Розуміння переддого-
вірного відношення, яке ми підтримуємо в розрі-
зі визнаного у вітчизняній доктрині теоретичного 
вчення про правовідношення та яке намагаємось 
екстраполювати на площину DCfR, є досить чу-
жорідним для авторів Проекту. Так, у комента-
рі до ст. ІІ.–3:301 DCfR відсутнє формулювання 
“legal relationship” (правовідношення – В.К.). При 
цьому в Додатку до DCfR, який містить широ-
кий набір дефініцій, визначаються поняття “до-
говірне відношення”, “договірне зобов’язання”, 
“зобов’язання” та “обов’язок”. Характерно, що 
поняття “legal relationship” використовується при 
розкритті змісту “договірного відношення”, та 
“зобов’язання”, але самостійної інтерпретації не 
отримало [9, p. 4781, 4783, 4789]. Слід враховува-
ти також, що в Додатку “обов’язок” не розумієть-
ся як обов’язковий аспект правовідношення. Не є 
обов’язковою й санкція за порушення обов’зку. Усі 
зобов’язання є обов’язками, але не всі обов’язки є 
зобов’язаннями. У свою чергу “зобов’язання” роз-
глядається як обов’язок боржника у правовідно-
шенні [9, p. 4783, 4789]. Професор Единбурзького 
університету та розробник DCfR Е. Кліве у зв’язку 
з цим зазначає, що розуміння зобов’язання як дво-
стороннього зв’язку має довгу та поважну історію, 
але наразі домінує уявлення про зобов’язання як 
про односторонній обов’язок боржника, тобто ту 
частину відношення, яка належить боржнику [10, 
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p. 23]. Безумовно, дані методологічні засади Про-
екту слід ураховувати при подальшому розгляді, 
але їх наявність не створює для нас нездоланних 
перешкод при виявленні моделі переддоговірних 
відносин за допомогою традиційного теоретич-
ного інструментарію. Так, І.А. Діковська запропо-
нувала наступний переклад ч.1 ст. ІІ.–3:301 DCfR: 
“Особа має право вести переговори і не несе від-
повідальності за недосягнення угоди”[2, с. 318]. 
Прикметно, що дослідниця, фіксуючи суб’єктивне 
право на ведення переговорів, відхилилася при 
цьому від буквального формулювання відповідно-
го положення, яке ми для даного пояснення свідо-
мо спробували зберегти в нашому варіанті пере-
кладу. Цілком погоджуючись з таким розумінням, 
додамо, що зміст ст. ІІ.–3:301 DCfR свідчить про 
наявність переддоговірного відношення, у якому 
суб’єктивному праву на ведення переговорів кож-
ної сторони, що включає в себе, зокрема, право-
мочність вимоги належної поведінки, кореспондує 
суб’єктивний обов’язок добросовісного та чесного 
ведення переговорів кожною стороною. Така кон-
струкція переддоговірного відношення є базовою 
й може набувати значних змістовних ускладнень 
за наявності окремих юридичних фактів або фак-
тичних складів, що впливає на видову кваліфіка-
цію переддоговірного відношення (наприклад, 
отримання конфіденційної інформації під час 
переговорів; переговори по укладенню договору 
франчайзингу; несення добросовісною стороною 
витрат перед недобросовісним зривом переговорів 
другою стороною).

До розглянутого вище основного правила 
структурно прив’язується положення про пору-
шення конфіденційності, вміщене в Розділі 3 Гла-
ви 3 Книги 2. Відповідно до ст. ІІ.–3:302 DCfR: 
(1) Якщо в ході переговорів одна сторона надає 
конфіденційну інформацію, друга сторона не 
може передавати таку інформацію третім особам, 
а також використовувати її для власних цілей не-
залежно від того, чи буде укладено договір. (2) У 
даній статті термін “конфіденційна інформація” 
означає інформацію, про конфіденційний харак-
тер якої сторона знає або може розумно перед-
бачатись такою, яка знає, виходячи з характеру 
інформації або обставин, за яких вона отримана. 
(3) Сторона, яка розумно припускає порушення 
даного обов’язку, може отримати судову заборо-
ну, що запобігає даному порушенню. (4) Сторона, 
що порушила даний обов’язок, відповідає за шко-
ду, завдану другій стороні порушенням, а також 
на неї може бути покладено обов’язок передати 
другій стороні доходи, отримані внаслідок такого 
порушення. У коментарі до DCfR зазначається, 

що за умови відсутності заяви однієї сторони про 
конфіденційність інформації, від другої сторони 
розумно очікується обов’язок розцінювати таку 
інформацію як конфіденційну. Даний обов’язок 
випливає з спеціального характеру інформації 
або професійного статусу сторони переговорів. 
У випадку неукладення договору розкриття та-
кої інформації або використання її отримувачем 
у власних цілях буде суперечити добросовісності 
та чесній діловій практиці. [9, p. 279].  

Продовжимо розгляд положень DCfR харак-
теристикою окремих інформаційних обов’язків, 
які ретельно регламентовані в Проекті. Перший 
рівень регулювання, визначений у Розділі 1 Глави 
3 Книги 2 передбачається як універсальний за сфе-
рою дії. У ст. ІІ.–3:101 DCfR закріплено обов’язок 
щодо розкриття інформації стосовно товарів, ін-
шого майна та послуг Даний обов’язок обмеж-
ується в двох аспектах. По-перше, він виникає, 
коли майбутній договір передбачає поставку під-
приємцем товарів або послуг і цим самим виклю-
чається як сфера виключно особистих тразакцій 
між споживачами, так і сфера транзакцій, у якій 
споживач надає товари або послуги підприємцю 
[11, p. 107]. Тобто переддоговірне відношення з 
відповідним змістом виникає, коли учасники пе-
реговорів мають намір укласти B2C («Business to 
consumer») або B2B («Business to business») контр-
акт. При цьому дана стаття встановлює виключно 
обов’язок надання інформації та не застосовується 
у випадках надання помилкової або оманливої ін-
формації (ст. II.–7:201 та II.–7:205 DCfR відповід-
но) [9, p. 247].  Особливі обов’язки підприємця, 
який продає товари або надає послуги споживачу, 
закріплено в ст. II.-3:102 Проекту. Так, підпри-
ємець, який пропонує речі, інше майно або послу-
ги споживачу, не може надавати інформацію, яка 
вводить в оману (ч.1 ст. II.-3:102). Установлюють-
ся також вимоги до змісту комерційної пропози-
ції, якщо вона використосується та створює у спо-
живача уявлення про достатність уміщеної в ній 
інформації для прийняття усвідомленого рішення 
про укладення договору (ч.2 ст. II.-3:102). Правило 
щодо комерційної пропозиції є розвитком поло-
ження, сформульованого в ч.4 ст. 7 Директиви ЄС 
“Про нечесну комерційну практику” від 11.05.2005 
року [12]. Наступний переддоговірний інформа-
ційний обов’язок виникає в підприємця щодо спо-
живача, який знаходиться в особливо несприятли-
вому положенні. (ч.1 ст. II.-3:103). У коментарі до 
цієї статті зазначається, що купівля товарів через 
мережу Інтернет або за допомогою телефонного 
зв’язку створює значну недостатність інформації 
через неможливість огляду товару (або зразку) 
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споживачем. Таким чином, дана стаття поширю-
ється на купівлю-продаж на відстані та охоплює 
випадки електронної комерції [9, p. 253]. З таким 
обов’язком тісно пов’язаний обов’язок надати ін-
формацію при укладенні договору шляхом дис-
танційної взаємодії в режимі реального часу, що 
сформульовано на основі положень Директив ЄС, 
які стосуються дистанційної купівлі-продажу та 
покладають на підприємця обов’язок ідентифіка-
ції й розкриття комерційних цілей при ініціюванні 
дистанційної взаємодії зі споживачем в режимі ре-
ального часу (ст. 4(3) Directive 97/7/EC та ст. 3(3)
(a) Directive 2002/65/EC)) [13, 14]. Підприємець 
відповідає перед споживачем за шкоду, заподіяну 
внаслідок порушення такого обов’язку (ч.5 ст. II.-
3:104). Інтерес викликають розташовані в окремо-
му Розділі положення Проекту щодо запобігання 
помилкам введення та підтвердження отримання, 
які стосуються укладення договору за допомогою 
електронних засобів без особистої взаємодії та 
рельєфно виражають одну з видових конструкцій 
переддоговірного відношення. Відповідно до ч.1 
ст. II.-3:201 DCfR, підприємець, який має намір 
укласти договір із використанням електронних 
засобів без особистої взаємодії, має обов’язок до 
направлення оферти або її акцепту другою сто-
роною надати цій стороні прийнятні, ефективні й 
доступні технічні засоби для виявлення та виправ-
лення помилок введення даних. Даний обов’язок, 
очевидно відповідає суб’єктивному праву другої 
сторони вимагати такої поведінки. У межах дано-
го переддоговірного відношення встановлюється 
також обов’язок підприємця підтвердити за до-
помогою електронних засобів отримання офер-
ти або акцепту другої сторони, який відповідає 
суб’єктивному праву цієї сторони вимагати такої 
поведінки. Факт неотримання другою стороною 
такого підтвердження протягом розумного строку 
має юридичне значення та являє собою підставу 
виникнення у цієї сторони права відкликати офер-
ту або відмовитися від договору (ч.1-2 ст. II.-3:202 
DCfR). Компенсаційне переддоговірне відношен-
ня виникає внаслідок недобросовісної поведінки, 
яка може бути порушенням обов’язку, установле-
ного ч.1 ст. II.-3:201 та (або) обов’язку, установле-
ного ч. 1 ст. II.-3:202 DCfR. Слід мати на увазі, що 
статті II.-3:201 та II.-3:202 розробниками DCfR 
конструюються як імперативні норми, спрямовані 
на захист споживачів (ч. 3 ст. II.-3:201 та ч.4 ст. II.-
3:202 DCfR).   

До першого структурного блоку моделі перед-
договірних відносин ми відносимо також поло-
ження, що закріплюють переддоговірні обов’язки 
стосовно окремих видів договорів, тобто станов-

лять спеціальний позитивний рівень правової ре-
гламентації. При цьому видається можливим ви-
являти й склади переддоговірних відношень, які 
сутнісно будуються на основі базової моделі пра-
вовідношення, закріпленої в ст. ІІ.–3:301 DCfR. 
Так, встановлюється двостороннє переддоговірне 
відношення між виконавцем послуги та її замов-
ником, у якому на виконавця до укладення догово-
ру покладається обов’язок попередити замовника 
про ризики, пов’язані з наданням послуги, а на за-
мовника - обов’язок до укладення договору попе-
редити виконавця про відомі йому обставини, які 
не являються звичайними, якщо вони можуть при-
звести до подорожчання послуги або до збільшен-
ня часу, необхідного для її надання, у порівнянні з 
тим, що очікує виконавець, або можуть загрожу-
вати інтересам виконавця або інших осіб під час 
надання послуги. Закріплюються правові наслід-
ки порушення даних обов’язків (ст. IV. C. - 2:102 
DCfR). До укладення договору підряду на вико-
нання проектних робіт установлюється переддого-
вірний обов’язок підрядника попередити замовни-
ка про відсутність у підрядника спеціальних знань 
специфічних проблем, що потребують залучення 
спеціалістів (ст. IV.C. - 6:102 DCfR). У сфері до-
говорів про надання медичних послуг передбача-
ються обов’язки виконавця надати паціенту інфор-
мацію з приводу стану його здоров’я та лікування, 
попередити паціента про ризики лікування та роз-
крити необхідну інформацію у випадках надання 
необов’язкових або експериментальних медичних 
послуг (ст. IV.C. - 8:105 - IV.C. - 8:106 DCfR). При 
цьому допускається приховування від пацієнта від-
повідної інформації у випадках, установлених ст. 
IV.C. - 8:107 DCfR. Переддоговірний обов’язок з 
розкриття інформації встановлюється також щодо 
агентського договору, дистрибуційного договору, 
франчайзингу, а також інших договорів, за якими 
одна сторона-підприємець, використовуючи про-
фесійні навички, вживає заходів до залучення в 
оборот продукції другої сторони (ст. IV.E. - 2:101 
DCfR). У ст. IV.E.-4:102 DCfR зафіксовані ви-
моги до змісту достовірної та оперативної інфор-
мації, яка має розкриватися франчайзером. Дане 
положення, таким чином, є спеціальною нормою 
відносно ст. IV.E. - 2:101 DCfR. Переддоговірне 
відношення виникає й у сфері особистих забезпе-
чувальних зобов’язань споживачів (ст. IV.G.-4:103 
DCfR).  

У ст. II.-3:109 DCfR передбачаються засоби 
правового захисту у разі порушення обов’язку 
надати інформацію. По-перше, споживач має пра-
во на відмову від укладення договору (ч.1 ст. II.-
3:109). По-друге, на підприємця покладаються до-
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говірні обов’язки, наявність яких розумно очікува-
лася другою стороною внаслідок недостатньої або 
неправильної інформації (ч.2 ст. II.-3:109). У ви-
падку їх невиконання застосовуються відповідно 
засоби захисту проти невиконання зобов’язання 
(Глава 3 Книги 3 DCfR). По-третє, передбачається 
загальне правило про відповідальність підприємця 
за шкоду, заподіяну другій стороні, незалежно від 
факту укладення договору (ч.3 ст. II.-3:109). По-
четверте, допускається звернення з вимогою про 
визнання недійсним договору, укладеного внаслі-
док помилки (ч.4 ст. II.-3:109). Відповідно до ч.1 
ст. II.-3:501 DCfR, особа за правилами Глави 3 має 
право на відшкодування збитків у разі порушен-
ня обов’язку другою стороною. Прикметно для 
розуміння методології розробників Проекту, що 
застосування правил за невиконання зобов’язання 
(ст. III.-3:704 та III.-3:705 DCfR) передбачає тлу-
мачення невиконання зобов’язання як порушення 
обов’язку (ч.2 ст. II.-3:501 DCfR). Автори Проек-
ту наголошують на автономності даного недого-
вірного права на відшкодування. При цьому його 
розмежування з регулюванням деліктів як елемен-
том загальної негативної правової регламентації 
переддоговірних відносин є скоріше формальним, 
ніж змістовним. Так, відзначається, що в межах 
даних ситуацій (Глава 3 Книга 2 Проекту – В.К.) 
дійсно може виникнути право на вимогу на під-
ставі делікту (Книга 6 DCfR) стосовно деяких ви-
падків протиправної поведінки на переддоговірній 
стадії (курсив наш – В.К.). Проте, зважаючи на 
можливі труднощі доведення належності конкрет-
ного виду порушення до сфери деліктів, правило 
ст. II.-3:501 DCfR є більш зручним для застосу-
вання [9, p. 287]. Не є достатньо послідовним роз-
межування з засобами захисту у разі невиконання 
зобов’язання (Глава 3 Книги 3 DCfR). У коментарі 
розробники зазначають, що Розділ 7 Глави 3 Книги 
3 стосується відшкодування збитків за невиконан-
ня зобов’язання, тому положення цього Розділу не 
будуть автоматично застосуватися до порушення 
обов’язку. Відповідно правила про загальний об-
сяг відшкодування збитків (ст. III.–3:702 DCfR) 
та про передбачуваність збитків (ст. III.–3:703 
DCfR) не застосовуються [9, p. 287-288]. Цілком 
логічним видається припустити застосування Роз-
ділу 7 Глави 3 Книги 3 виключно до договірних 
зобов’язань і таким чином провести розмежування 
з положеннями Глави 3 Книги 2 Проекту, але пере-
шкодою при цьому є формулювання ст. III.-1:101 
DCfR, відповідно до якої Книга 3 застосовується 
до всіх договірних та недоговірних зобов’язань, а 
також до прав на отримання виконання, якщо не 
передбачено інше. Не додає ясності й коментар до 

цієї статті, де відмічається, що Книга не передба-
чає загальних правил щодо обов’язків. Тому, на-
приклад, правила щодо невиконання зобов’язань 
не застосовуються до випадків порушення мо-
рального обов’язку не завдавати шкоди іншій осо-
бі. Але водночас, зобов’язання, до яких застосову-
ється Книга 3, включають у себе й переддоговірні 
зобов’язання (“pre-contractual obligations”- В.К.). 
Якщо тут під зобов’язаннями розуміти юридич-
ні обов’язки боржника, а не правовідношення, то 
залишається не зовсім зрозумілим використання 
при розгляді переддоговірних обов’язків терміну 
– “duty”, який безсумнівно має правове значення. 
Характерно також, що прийняття розробниками 
підходу до розуміння зобов’язання як юридичного 
обов’язку боржника (“obligation”- В.К.) не стало 
вдалою спробою усунення більш широкого виміру 
правовідношення. Так, автори Проекту зазначають 
у коментарі до цієї ж статті, що в багатьох випад-
ках правові відносини між двома або більше сто-
ронами будуть складати сукупність взаємних прав 
та обов’язків, не всі з яких виникають на підставі 
договору [9, p. 698].    

У правилах, які стосуються окремих договорів, 
поряд із можливістю обґрунтування потерпілою 
стороною своїх вимог на підставі власне спеці-
альної норми про переддоговірний обов’язок, яка 
закріплює право на відшкодування (ч.5 ст. IV.C. - 
2:102 DCfR), розробники звертають увагу на мож-
ливість звернення з вимогою про визнання недій-
сним договору, укладеного внаслідок помилки (ст. 
II.–7:201 DCfR); звернення з вимогою про відшко-
дування внаслідок сприяння виникненню помилки 
незалежно від наявності факту оспорювання дого-
вору (ст. II.–7:214 DCfR); застосування наслідків 
порушення договірного інформаційного обов’язку 
(ст. IV.C. -2:108 DCfR) [9, p. 1644]. Відкликання 
оферти або одностороннє розірвання договору є 
можливими способами захисту забезпечувального 
боржника в межах інституту особистого забезпе-
чення.

Перейдемо до розгляду положень, які ста-
новлять загальний негативний рівень правової 
регламентації переддоговірних відносин, тобто 
функціонально призначені для застосування до 
різнорідних порушень прав та інтересів учасників 
цивільного обороту, включаючи й випадки пору-
шень на переддоговірній стадії. Звернемо тут ува-
гу на деякі правила щодо недійсності правочинів 
(зокрема, ІІ.–7:201; ІІ.–7:204 - ІІ.–7:205; ІІ.–7:214 
DCfR) та окремі правила регулювання недоговір-
них зобов’язань (VI.-1:101; VI.-1:103; VI.-2:101; 
VI.-2:204 - VI.-2:205; VI.-2:207; VI.-2:210; VII.-
7:102 DCfR).
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Відповідно до ст. ІІ.–7:201 DCfR, сторона за 
наявності встановлених умов може оспорити до-
говір через наявність помилки щодо факту або 
права, яка існувала на момент укладення догово-
ру. Визначальною умовою для застосування дано-
го положення є насамперед наявність укладеного 
договору. При цьому передбачається можливість 
звернення з вимогою про визнання його недійсним. 
Важливо, що розробники Проекту спеціально ви-
значили такі види переддоговірних порушень як 
невиконання переддоговірного обов’язку надати 
інформацію та (або) обов’язку виправити помил-
ки введення серед підстав оспорювання договору 
(підпункт (ііі) пункту (b) ч. 1 ст. ІІ.–7:201 DCfR). 

У ст. ІІ.–7:204 DCfR передбачаються правила 
відповідальності за шкоду, завдану використан-
ням неправильної інформації. Сторона, яка уклала 
договір, розумно покладаючись на неправильну 
інформацію, отриману в процесі переговорів від 
другої сторони, має право на відшкодування завда-
них збитків, якщо особа, яка надала інформацію: 
а) припускала, що інформація була неправильною 
або не мала розумних підстав уважати інформацію 
правильною; та b) знала або, як можна розумно 
очікувати, могла знати про те, що одержувач буде 
спиратися на зазначену інформацію при прийнят-
ті рішення про укладення договору на узгоджених 
умовах (ч.1 ст. ІІ.–7:204). Дана стаття застосовуєть-
ся й в тих випадках, коли у сторони відсутнє право 
оспорити договір (ч. 2 ст. ІІ.–7:204). Автори Про-
екту розглядають дану норму як конкретизацію 
вимоги про добросовісність та чесну ділову прак-
тику. Відмічається можливість розміщення даного 
положення серед правил про недоговірну відпові-
дальність за делікти, але його тісний зв’язок з пове-
дінкою сторони під час переговорів по укладенню 
договору робить зручним для учасників відносин 
розташування його саме в межах Глави 7 Книги 
2 Проекту. Розмежування цієї норми з правом на 
оспорення договору, укладеного під впливом по-
милки або обману є більш точним. Якщо характер 
порушення не є підставою для оспорювання до-
говору, сторона, яка помиляється або була введена 
в оману не може бути позбавлена захисту, а тому 
має наділятися правом на відшкодування збитків у 
разі необачного або ненавмисного надання другою 
стороною неправильної інформації [9, p. 513]. 

Договір, укладений під впливом обману, може 
бути визнаний недійсним. Відповідно до ч.1 ст. 
ІІ.–7:205 DCfR, сторона може оспорити договір у 
випадку, якщо друга сторона домоглася укладення 
договору шляхом умисного спотворення фактів за 
допомогою слів чи дій або умисного приховуван-
ня інформації, яка має бути розкрита відповідно 

до вимог добросовісності, чесної ділової практики 
або будь-якого переддоговірного обов’язку надати 
інформацію. Таким чином, порушення переддого-
вірного обов’язку розкрити інформацію у формі її 
умисного приховування визнається розробниками 
підставою для оспорювання договору.

З правом оспорити договір нерозривно 
пов’язане право на відшкодування збитків. Згід-
но з ч.1 ст. ІІ.–7:214 DCfR, сторона, яка має право 
оспорити договір відповідно до правил Розділу 2 
Глави 7 Книги 2 Проекту (або сторона, яка мала 
відповідне право до його втрати у зв’язку зі спли-
вом строків або підтвердженням), незалежно від 
факту оспорення договору, має також право ви-
магати від другої сторони відшкодування збитків, 
понесених у результаті сприяння помилці, обману, 
застосування сили, погроз або недобросовісного 
використання, за умови, що друга сторона знала 
або, як можна розумно очікувати, могла знати про 
існування підстав для оспорювання договору. Під 
відшкодуванням понесених збитків розуміється 
повернення потерпілої сторони в стан, найбільш 
близький до стану, у якому опинилася б особа у 
разі неукладення договору з додатковим обмежен-
ням, яке полягає в недопустимості перевищення 
розміру збитків, завданих у результаті сприяння 
помилці, обману, застосування сили, погроз або 
недобросовісного використання у випадку від-
сутності оспорення договору (ч.2 ст. ІІ.–7:214 
DCfR). В інших випадках застосовуються норми 
про відшкодування збитків за невиконання дого-
вірних зобов’язань з відповідними змінами (ч.3 ст. 
ІІ.–7:214 DCfR). У коментарі до цієї статті зверта-
ється увага на розмір відшкодування збитків. Так, 
при обґрунтуванні доцільності формулювання ч.2 
ст. ІІ.–7:214 підкреслюється, що відшкодування 
збитків за невиконання договірного зобов’язання 
має на меті припущення стану потерпілої сторо-
ни в умовах виконаного зобов’язання. У випадках, 
передбачених Розділом 2 Глави 7 Книги 2 DCfR, 
наявність невиконання договірного зобов’язання 
не є обов’язковою. Навіть за умови обману неві-
рна заява сторони може й не стати умовою дого-
вору (частиною змісту договірного зобов’язання 
– В.К.). У даній ситуації така заява не може бути 
підставою для відшкодування упущеної вигоди [9, 
p. 554]. Тобто правило ч.2 ст. ІІ.–7:214 передбачає 
задоволення негативного, а не позитивного інтер-
есу сторони, яка зазнала збитків. 

Тепер перейдемо до розгляду окремих правил 
регулювання недоговірних зобов’язань, які також 
становлять загальний негативний рівень регламен-
тації переддоговірних відносин. Книга VI DCfR 
присвячена питанню позадоговірної відповідаль-
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ності за шкоду, завдану іншій особі. Особа, якій 
завдано юридично значимої шкоди, має право на 
отримання відшкодування від особи, яка її завдала 
умисно чи необережно або яка відповідає за завда-
ну шкоду з інших підстав (ч.1 ст. VI.-1:101 DCfR). 
Юридично значима шкода згідно з ч.1 ст. VI.-2:101 
DCfR охоплює чисті економічні витрати, які в 
доктрині протиставляються шкоді, завданій жит-
тю, здоров’ю або шкоді, завданій матеріальним 
об’єктам [15, p.5].  

Окремі делікти заслуговують на увагу в кон-
тексті нашої проблематики. Так, відповідно до 
ст. VI.-2:205 DCfR, юридично значимою шкодою 
визнається шкода, завдана внаслідок розповсю-
дження конфіденційної інформації, про характер 
якої в силу її природи або обставин отримання, 
знає або, як можна розумно очікувати, може зна-
ти особа, яка поширює таку інформацію (шкода, 
завдана внаслідок зловживання довірою). Автори 
Проекту, коментуючи дану норму, констатують її 
подібність зі ст. ІІ.–3:302 DCfR. Розмежування 
проводиться шляхом відсилання до ст. VI.-6:101, 
де встановлюються цілі та форми відшкодування, 
а також до ст. VI.-1:103 DCfR, де, зокрема, зазна-
чається, що правила ст. VI.-1:101 (Основоположні 
правила) і ст. VI.-1:102 Проекту (Запобігання шко-
ди) не застосовуються, якщо це може суперечити 
цілям інших приватноправових норм, а також не 
стосуються правил про засоби захисту, які засто-
совуються на інших правових підставах. Отже, у 
разі відповідного порушення на стадії переговорів 
перевага надається ст. ІІ.–3:302 DCfR, яка охо-
плює випадок culpa in contrahendo. У разі, якщо 
сторони не уклали договір або відсутні перегово-
ри між ними, підставою для вимоги є ст. VI.-2:205 
DCfR [9, p. 3181-3182]. Відповідно до ст. VI.-2:207 
DCfR, юридично значимою визнається шкода, за-
вдана особі внаслідок прийняття нею рішення на 
основі розумної довіри до неправильної поради 
або недостовірної інформації, якщо: (а) пораду 
або інформацію надає особа, яка є професіоналом 
або в рамках торгової діяльності; та (б) особа, яка 
надає пораду або інформацію, знала або, як мож-
на розумно очікувати, могла знати, що реципієнт 
прийме рішення, покладаючись на її пораду або 
отриману інформацію. Співвідношення між ст. 
VI.-2:207 та ст. ІІ.–7:204 DCfR не видається чітко 
з’ясованим. Називається критерій професійної або 
торгової діяльності, а заінтересованій особі нада-
ється право вибору норми [9, p. 515].

Слід звернути увагу й на ст. VI.-2:210 DCfR, 
яка визнає юридично значимою шкоду, завдану 
особі внаслідок навмисного введення її в оману 
словами або поведінкою другої особи. Введення 

в оману є навмисним, якщо воно вчинене осо-
бою свідомо або з упевненістю в хибності нада-
них відомостей та з метою спонукання реципієнта 
допустити помилку. У коментарі до цієї статті не 
проводиться її розмежування зі ст. ІІ.–7:201 та ст. 
ІІ.–7:205 DCfR. Видається, що воно є очевидним 
у силу більш широкої сфери застосування ст. VI.-
2:210 DCfR, яка не є спеціально призначеною до 
дефектів передоговірної або договірної стадії від-
носин сторін. Водночас критерій професійної або 
торгової діяльності використовується для відмеж-
ування ст. VI.-2:210 від ст. VI.-2:207 DCfR.

У контексті загального негативного рівня ре-
гламентації переддоговірних відносин необхідно 
враховувати також норми про безпідставне зба-
гачення (Книга VII DCfR). В окремих випадках 
розробники прямо зазначають про необхідність 
застосування відповідної Книги до порушень 
на переддоговірній стадії (ч. 5 ст. IV.G.-4:103 
DCfR). Відмітимо наявність норми про конку-
ренцію зобов’язань. Відповідно до ч.1 ст. VII.-
7:102 DCfR, коли потерпілій особі одночасно 
доступні (а) позов про повернення безпідстав-
ного збагачення на підставі положень Книги VII 
DCfR та (б) (і) позов про відшкодування втрат 
(звернений до набувача або третьої особи); або 
(іі) право отримати відшкодування на підставі 
інших приватноправових норм, що виникло в ре-
зультаті безпідставного збагачення, задоволення 
однієї з указаних вимог призводить до співроз-
мірного зменшення розміру задоволення, що є 
можливим на підставі інших вимог.

Висновки. Модель переддоговірних відносин, 
передбачена DCfR, має наступну композицію. 
Фундаментом виступає принцип добросовіснос-
ті (ст. I.–1:103; ІІІ.– 1:103 DCfR), який визначає 
спрямованість змісту структурних блоків моделі 
переддоговірних відносин. Перший структурний 
блок базується на визнанні за переговорами юри-
дичної якості (ІІ.–3:301 DCfR), що обумовлює 
широку позитивну регламентацію переддоговір-
них обов’язків шляхом визначення загальних пра-
вил (ст. ІІ.–3:101 - ІІ.–3:108; ІІ.–3:201 - ІІ.–3:202; 
ІІ.–3:302 DCfR) та їх конкретизації або форму-
лювання спеціальних правил щодо окремих до-
говірних конструкцій (наприклад, ст. ІV.С.–2:102; 
ІV.E.–4:102 DCfR). У межах першого блоку також 
визначаються засоби правового захисту добро-
совісної сторони та міри відповідальності (ст. ІІ. 
3:109; ІІ.–3:501 DCfR; ч.5 ст. IV.C. - 2:102 DCfR), 
які становлять спеціальний негативний рівень 
правової регламентації. Положення другого струк-
турного блоку являють собою загальний негатив-
ний рівень правової регламентації, яким констру-
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юються засоби правового захисту добросовісної 
сторони й міри відповідальності, які є універсаль-
ними та визнаними в багатьох національних пра-
вопорядках, застосовуються до різних дефектів 
цивільного обороту, а тому можуть охоплювати й 
випадки порушень на стадії переговорів. Це пра-
вила щодо недійсності правочинів (зокрема, ст. 
ІІ.–7:201; ІІ.–7:204 - ІІ.–7:205; ІІ.–7:214 DCfR), 
наслідків невиконання зобов’язань (зокрема, ст. 
III.-3:701 - III.-3:705 DCfR), регулювання недо-
говірних зобов’язань (ст. VI.-1:101; VI.-1:103; VI.-
2:101; VI.-2:204 - VI.-2:205; VI.-2:207; VI.-2:210; 
VII.-7:102 DCfR).
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В последнее время все больше актуализиру-
ются вопросы охраны здоровья населения, 

что объясняется не только активными реформаци-
онными процессами в указанной области обще-
ственной жизни, но и недостаточно утешитель-
ным положением дел в этой сфере на практике. 
В полной мере это касается и психологического 
здоровья граждан. Постоянно возникающие угро-
зы, которые влияют на состояние психики челове-
ка, несут негативные последствия для него само-
го, окружающих ее лиц, а в конечном счете – для 
общества в целом. В связи с этим, исследования 
гражданско-правовых аспектов предоставления 
психологических и психотерапевтических услуг 
является очень актуальным. Актуальность этих 
вопросов усиливается и тем, что в процессе по-
лучения такого рода услуг может создаваться риск 
причинения вреда человеку, в связи с чем право 
должно выполнять гарантирующую роль по обе-
спечению прав человека в процессе получения та-
кого рода услуг.

Указанным вопросам в той или иной мере уде-
ляли внимание Б. Н. Алмазов, Ю. Н. Аргунова, 
В. В. Горбунова, В. Р. Илейко, Т. А. Караваева, С. 
В. Клименко, Н. В. Козлова, С. Ю. Филлипова и 
другие. В то же время, актуальным является ис-
следование современного уровня разработки про-
блем гражданско-правового регулирования ока-

зания психологических и психотерапевтических 
услуг.

Вопрос предоставления психологических и 
психотерапевтических услуг является составляю-
щей более широкого круга вопросов охраны здо-
ровья населения. Говоря о вопросах здравоохра-
нения, в наибольшей степени внимание ученых-
правоведов является прикованным к вопросам 
оказания медицинской помощи. По этому поводу 
было осуществлено очень большое количество 
исследований, в том числе и на монографическом 
уровне. Говоря о гражданско-правовых аспектах 
указанной проблематики, одними из первых ра-
бот на постсоветском пространстве, в которых в 
той или иной степени освещались гражданско-
правовые основы реализации права на медицин-
скую помощь, были работы Д. Д. Бенедиктова [1], 
И. И. Горелика [2], М. Н. Малеиной [3], В. Н. Со-
ловьёва [4] и других. 

В последнее время гражданско-правовые во-
просы реализации права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь также исследовались в 
Украине. Так, А. В. Крылова проанализировала 
гражданско-правовое регулирование отношений 
по оказанию медицинской помощи. Особое вни-
мание уделено договору о предоставлении меди-
цинской помощи как разновидности договоров о 
предоставлении услуг, выявлению общих и спец-

СОСТОЯНИЕ  НАУЧНОЙ  РАЗРАБОТКИ  ВОПРОСОВ  ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  И  ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ  УСЛУГ
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The article analyzes the current state of research questions of civil law to ensure the provision of psychological and 
psychotherapeutic services. Thus, there are only a few of the dissertation research in this area. We consider thorough study 
on the regulation of health care, providing medical care and mental health care. Emphasized that the approaches used in 
these studies may be used in the analysis for civil legal regulation of psychological and psychotherapeutic services. It is 
proved that today in the science of civil rights issue of psychological and psychotherapeutic services are investigated fairly 
fragmented, although such services in a market economy is a full-fledged civil categories and require appropriate scientific 
analysis of these positions.

Keywords: health care, psychological services, therapeutic services, civil legal regulation, service agreement.

* * *
У статті аналізується сучасний стан дослідження питань цивільно-правового забезпечення надання психологічних 

та психотерапевтичних послуг. При цьому, існують лише окремі дисертаційні дослідження у цій сфері. Розгля-
нуто ґрунтовні дослідження питань правового регулювання охорони здоров’я, надання медичної допомоги та 
психіатричної допомоги. Підкреслено, що підходи, використані у цих дослідженнях, можливо використати при 
аналізі питань цивільно-правового регулювання надання психологічних і психотерапевтичних послуг. Доведено, 
що на сьогодні в науці цивільного права питання надання психологічних і психотерапевтичних послуг досліджені 
досить фрагментарно, хоча такого роду послуги в умовах ринкової економіки є повноцінною цивільно-правовою 
категорією і потребують відповідного наукового аналізу з цих позицій.

Ключові слова: охорона здоров’я, психологічні послуги, психотерапевтичні послуги, цивільно-правове регулю-
вання, договір про надання послуг.
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ифических характеристик услуги по оказанию 
медицинской помощи, особенностям влияния 
выявленных специфических черт на порядок и 
условия заключения (расторжения) исследуемо-
го договора, его субъектный состав и содержание 
[5]. В свою очередь, Т. В. Волынец комплексно 
проанализировала гражданско-правовые средства 
осуществления права на медицинскую помощь, 
в частности, предоставила свое видение сущно-
сти права на медицинскую помощь, гражданско-
правовых средств реализации этого права и его 
нормативно-правового обеспечения. Особое вни-
мание было уделено понятию и правовой природе 
договора о предоставлении медицинских услуг, 
порядка его заключения и расторжения, опреде-
лению прав и обязанностей пациента и медицин-
ского учреждения (врача) [6].

С. В. Антонов исследовал вопрос гражданско-
правовой ответственности за причинение вреда 
здоровью при оказании платных медицинских 
услуг. При этом, особое внимание в исследовании 
было уделено вопросам определения условий на-
ступления гражданско-правовой ответственности 
при предоставлении платных медицинских услуг, 
а также соотношение договорной и деликтной от-
ветственности, определения правовой квалифи-
кации отдельных рисковых видов медицинских 
услуг как деятельности, имеющей признаки ис-
точника повышенной опасности [7]. Похожее 
исследование осуществил М. В. Михайлов. Ав-
тором рассмотрены не только общие вопросы 
гражданско-правовой ответственности в этой 
сфере, но и, что интересно, возможности право-
вой квалификации медицинской ошибки как осно-
вания для освобождения от гражданско-правовой 
ответственности поставщика медицинских услуг 
[8]. Нельзя не отметить труды Н. Б. Болотиной [9; 
10], З. С. Гладуна [11; 12; 13], И. Я. Сенюты [14], 
С. Г. Стеценко [15], которые хотя исследовали эти 
вопросы с точки зрения других отраслевых юри-
дических наук – общей теории государства и пра-
ва, административного права, права социального 
обеспечения, однако внесли значительный вклад 
в научную разработку проблем правового обеспе-
чения здравоохранения в Украине.

Отмечая, что психологические и психотера-
певтические услуги по своей сути не являются 
медицинскими (в отличие от психиатрических), 
все же отметим, что выбранные в вышеуказанных 
работах методологические подходы, в том числе 
в отношении договора о предоставлении меди-
цинских услуг, а также вопросов гражданско-
правовой ответственности врача перед пациентом 
в определенной степени могут быть применены в 
исследовании гражданско-правового обеспечения 
предоставления психологических и психотерапев-
тических услуг.

Отдельно следует отметить труд Р. А. Стефанчу-
ка «Личные неимущественные права физических 
лиц в гражданском праве», в которой комплексно 
исследована система личных неимущественных 
прав физических лиц в Украине. В работе рас-
сматриваются проблемы понятия, юридической 
природы, отраслевой принадлежности и призна-
ков личных неимущественных прав физических 
лиц. Особое внимание уделяется так называемым 
основным личным неимущественным правам – 
личным неимущественным правам физического 
лица на жизнь, здоровье, репродуктивные права, 
право на свободу, личную неприкосновенность, 
личную безопасность и достоинство, честь, репу-
тацию и другие [16].

Значительное внимание на доктринальном 
уровне было уделено тем или иным аспектам 
оказания психиатрической помощи. По этому 
поводу следует отметить основательное пособие 
Г. М. Усова и М. Ю. Федоровой «Правовое регу-
лирование психиатрической помощи», в котором 
раскрываются организационно-правовые основы 
психиатрической помощи, принципы и порядок 
ее предоставления, права пациентов при оказании 
этого вида медицинской помощи, а также гарантии 
их реализации и защиты [17]. Организационные 
и экономические аспекты обеспечения качества 
психиатрической помощи подробно рассматрива-
ются Т. А. Солохиной [18]. Интересным является 
исследование С. С. Агафоновой, которая рассмо-
трела общую характеристику, уголовно-правовое 
значение и особенности судебно-психиатрической 
оценки лиц, страдающих резидуальными психи-
ческими расстройствами при алкогольной зави-
симости, не исключающими вменяемости [19]. 
Особенности правового обеспечения оказания 
медицинской помощи детям разных возрастных 
групп, страдающих психическими расстройства-
ми исследовал Б. Д. Менделевич [20]. 

Вопросы обеспечения прав человека при ока-
зании психиатрической помощи подробно иссле-
довались Б. Н. Алмазовым [21], Ю. Н. Аргуновой 
[22], Ю. В. Рожковой [23], М. А. Фроловой [24], 

Гражданско-правовым аспектам обеспечения 
права человека на психическое здоровье было 
посвящено исследование М. А. Курбанова, ко-
торый исследовал исторические предпосылки 
гражданско-правового регулирования указанных 
отношений, медицинский и гражданско-правовой 
критерии понимания категории «психическое 
здоровье», а также уделил подробное внимание 
гражданско-правовым аспектам оказания психиа-
трической помощи как медицинской услуги [25]. 

В определенной степени вопросы правового 
обеспечения отношений в сфере предоставления 
психологических и психотерапевтических услуг 
были исследованы специалистами-медиками. В 
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частности, Т. А. Караваева в диссертационном 
исследовании «Патоморфоз невротических рас-
стройств, их психотерапия и ее правовое регули-
рование» обратила внимание на правовые и эти-
ческие вопросы психотерапии невротических рас-
стройств. В частности, определены особенности 
гражданско-правовых договорных и информаци-
онных отношений в этой сфере, права и обязанно-
сти сторон. Автор обратила внимание на вопросы 
правового обеспечения проведения психотерапии 
и этические основы этого процесса [26]. Схожий 
круг вопросов исследовала и Т. С. Вьюнова в ра-
боте «Этико-правовые основы отношений врача 
и больного в процессе психотерапии невротиче-
ских расстройств» [27]. Очень обстоятельное ис-
следование вопросов судебно-психиатрической 
экспертизы в отношении лиц, совершивших сдел-
ки, осуществила Е. В. Королева. В частности, ею 
были проанализированы особенности судебно-
психиатрической экспертизы лиц с органически-
ми психическими расстройствами, синдромом за-
висимости от алкоголя, депрессивным эпизодом 
на момент заключения сделки. Подробно были 
рассмотрены медицинский и юридический крите-
рии способности совершать сделки [28]. Особен-
ности посмертной судебно-психиатрической экс-
пертизы в гражданском процессе рассматривает 
В. Р. Илейко [29].

К сожалению, собственно вопросам право-
вого регулирования предоставления психологи-
ческих и психотерапевтических услуг на уровне 
диссертационных исследований внимания почти 
не уделялось. Достаточно важной с точки зрения 
теоретического постижения этих вопросов явля-
ется работа С. В. Клименко «Договор возмездно-
го оказания клинических психологических услуг 
в Российской Федерации, в которой были осу-
ществлены историко-правовой анализ эволюции 
договорных и платных отношений по предостав-
лению неклинических психологических услуг, 
рассмотрена сфера использования, юридическая 
природа, условия и содержание договора о предо-
ставлении неклинических психологических услу 
[30]. И. М. Лысенко рассматривает особенности 
консультативной деятельности психолога в юри-
дической сфере [31].

Отдельные аспекты правового обеспечения 
предоставления психологических и психотера-
певтических услуг производится отдельными 
учеными в области права социального обеспе-
чения. Так, В. Г. Бульба, И. И. Тарабукина, А. К. 
Шапошников ограничились лишь замечанием, 
что психологические услуги относятся к системе 
социальных услуг [32; 33]. Интересен подход И. 
А. Буряка, который, не отрицая существования 
категории медицинских услуг, предлагает к при-
менению более широкую категорию – услуги в 

сфере здравоохранения, которая имеет обобщаю-
щий характер и включает в себя услуги медико-
экспертного, санитарно-эпидемиологического, 
организационно-правового, оздоровительного 
характера, собственно медицинские услуги и, что 
важно, психологические услуги [34].

А. А. Бурый и В. Ю. Елисеев провели исследо-
вание места психиатрии и психотерапии в право-
вой системе Украины, дойдя к выводу, что трудно 
представить охрану психического здоровья обще-
ства без психотерапии, при некоторых психиче-
ских аномалиях этот метод лечения выходит на 
первое место. Подчеркивается, что в сфере охра-
ны психического здоровья населения есть еще две 
области, которые можно назвать недостающие ин-
гредиентами как в подготовке, так и в работе пси-
хиатров - профилактика и психосоциальная реа-
билитация. Причем, по мнению авторов, значение 
этих направлений с годами будет неуклонно расти 
и в будущем психиатрам и другим работникам си-
стемы охраны психического здоровья предстоит 
заниматься ими все более и более [35].

Определенное внимание в науке было уделе-
но и договору, который должен опосредовать от-
ношения психолога (психотерапевта) и клиента. 
В частности, эти вопросы рассматривались В. В. 
Горбуновой [36], Н. В. Козловой, С. Ю. Филиппо-
вой [37].

Таким образом, можно сделать вывод, что на 
сегодня в юридической науке, в частности, в нау-
ке гражданского права, вопросы предоставления 
психологических и психотерапевтических услуг 
являются исследованными достаточно фрагмен-
тарно. Существуют лишь единичные диссертаци-
онные исследования, посвященные указанной про-
блематике. Проблемным вопросом является и то, 
что указанные услуги преимущественно рассма-
триваются как разновидность социальных услуг 
(как представляется, в связи с закреплением этой 
разновидности услуг на уровне законодательства 
только в нормативно-правовых актах социальной 
направленности, в частности, в Законе Украины 
«О социальных услугах» от 19.06.2003 № 966-IV) 
[38]. Вместе с тем, психологические и психотера-
певтические услуги в условиях развития рыночной 
экономики являются полноценной гражданско-
правовой категорией и требуют соответствующего 
основательного научного анализа с этих позиций.
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cвобода завещания является одним из 
основоположных принципов наслед-

ственного права, который будучи воплощением 
диспозитивности и разрешительного характера 
гражданско-правового регулирования в плоско-
сти наследственного права, логически вытекает 
как из общих положений Гражданского кодекса 
Украины [1] (далее – ГК Украины) (статьи 1, 3, 6 
ГК Украины), так и из норм Книги VI, в частности 
ст. 1234, которой гарантируется право на завеща-
ние каждого физического лица с полной граждан-
ской дееспособностью. 

Вместе с тем, каждый принцип не имеет абсо-
лютного характера, а испытывает определенные 
ограничения и исключения. В связи с чем прин-
цип свободы завещания ограничивается наличи-
ем обязательной доли в наследовании. Такая доля 
является правом определенного круга лиц, но не 
является обязательством по ее получению. В свя-
зи с чем, важное значение имеет определение осо-
бенностей и последствий отказа от обязательной 
доли в наследстве.

В связи с тем, что институт обязательной доли 
в наследстве является недостаточно исследован-
ным, не сложилось единой общепринятой мысли 
относительно правового основания обязательной 
доли имущества в наследстве, анализ последних 
исследований показывает, что среди отечествен-
ных ученых (Б.Антимонова, В.Васильченко, 
Ю.Заика, И.Новицкий, Я.Турлуковский, Е.Фурса, 
В.Чуйкова, Л.Шевчук) до сих пор продолжаются 
дискуссии относительно определения не только 

размера обязательной доли имущества в наслед-
стве, но и особенностей и последствий отказа от 
такого права.

Целью данной статьи является исследование 
вопросов, связанных с нормативно-правовым ре-
гулированием и правоприменительной деятель-
ностью в сфере определения последствий отказа 
от права на обязательную долю имущества в на-
следстве, которые имеют важное значение для за-
щиты имущественных прав несовершеннолетних 
и нетрудоспособных лиц.

Отказ от наследства (англ. – disclaimer of 
property interests) является юридическим фактом, 
отражающий волю наследника отказаться от при-
нятия наследства в течение срока, установленного 
законодательством (ст. 1 273 ГКУ).

Наследник по завещанию или по закону мо-
жет отказаться от принятия наследства в течение 
срока, установленного статьей 1270 ГК Украины. 
Заявление об отказе от принятия наследства пода-
ется нотариусу по месту открытия наследства.

По мнению Я.Ковальчука, право на отказ от на-
следства необходимо рассматривать в двух аспек-
тах:

1) объективном – как совокупность норм, кото-
рые предоставляют право наследников не насле-
довать имущество умершего владельца. То есть 
ГК Украины включает в себя некоторые положе-
ния, которые позволяют наследнику отказаться от 
приобретения права собственности на свою долю 
в наследственном имуществе;

2) субъективном – как установленная законом 
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SUMMARY
The article studies the issues of legal regulation and enforcement in the field of determination of the consequences of the 
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возможность наследников не наследовать имуще-
ство умершего владельца. Принятие наследства 
– это не обязанность наследника, а его право. По-
этому он выбирает один из двух предоставленных 
законом вариантов своего возможного поведения 
– становится собственником своей доли в наслед-
ственном имуществе или отказывается от права 
собственности на нее [2].

В связи с тем, что наследственное дело пред-
усматривает установление юридических фактов, 
которые могут существенно повлиять на волеизъ-
явление наследника о наследстве, заявление об 
отказе от принятия наследства, которые по своей 
сути являются сделками, могут быть отозваны в 
течение срока, установленного для принятия на-
следия, при этом причины изменения волеизъяв-
ления наследника значения не имеют, количество 
их также не ограничено (ч. 5 ст. 1269 ГК Украины, 
ч. 6 ст. 1273 ГК Украины).

Законодательством не предусмотрена возмож-
ность отозвать заявление о выдаче свидетельства 
о праве на наследство. Очевидно, что такая пози-
ция законодателя обусловлена тем, что в отличие 
от заявления об отказе от принятия наследства 
такое заявление не является сделкой – оно не по-
рождает новых прав или обязанностей, не изме-
няет и не прекращает их, к ней не применяется 
правило об отказе от сделки, поскольку в таком 
случае отказ не имеет юридического смысла. За-
явление о выдаче свидетельства о праве на на-
следство – это фиксация факта обращения лица за 
выдачей свидетельства, она имеет значение толь-
ко как документ, как основание для выдачи самого 
свидетельства о праве на наследство.

В случае отказа нотариуса выдать свидетель-
ство о праве на обязательную долю в наследстве 
указанный отказ может быть обжалован в суд в 
порядке искового производства.

Так, по содержанию различают два вида отказа 
от наследства: направленный (квалифицирован-
ный) и безусловный [3, с. 26]. Термин «направ-
ленный» (отказ) ввел в научный оборот М. Гордон 
[4, с. 25], а термин «квалифицированный» отказ 
впервые использовал Д. Мейер [5, с. 42].

Право наследника отказаться от наследства в 
пользу других лиц является отдельным правомо-
чием, что входит в состав права на наследование 
вместе с двумя другими правомочиями: принять 
наследство и отказаться от наследства без указа-
ния лиц, в пользу которых осуществляется отказ.

Направленный отказ от наследства существен-
ным образом отличается от простого отказа, осу-
ществляемого без указания лиц, в пользу которых 
наследник отказывается от наследства. Безуслов-

ный отказ от наследства приводит к исключению 
наследника, который отказался, из правопреемни-
ков и влечет или прирост наследственных долей, 
или возникновение права на наследование у дру-
гих лиц по закону или по завещанию. Направлен-
ный отказ означает распоряжение правом на на-
следование путем передачи его другому лицу или 
лицам. В этом случае право на наследование бес-
поворотно прекращается у наследника, который 
отказался, но возникает по воле последнего у дру-
гих наследников. Наследники, в пользу которых 
был совершен отказ от наследства, вправе осуще-
ствить любое из выше указанных правомочий, что 
и образует содержание права на наследование.

Согласно ст. 1274 ГК Украины направленный 
отказ от наследства означает право наследника от-
казаться от наследства с указанием одного или не-
скольких лиц, в пользу которых он отказывается 
от наследства, включая право указать, какие доли 
им принадлежат. Важно отметить, что положения 
ст. ст. 1273, 1275 ГК Украины о принципах, сро-
ках, последствиях отказа от наследства касаются 
отказов обоих видов.

Следует также проанализировать круг лиц, в 
пользу которых может быть совершен направлен-
ный отказ от наследства, и лиц, в пользу которых, 
наоборот, его осуществление запрещено законом.

Так, п. 1 ст. 1274 ГК Украины предусматривает 
возможность наследника по завещанию отказать-
ся от принятия наследства в пользу другого на-
следника по завещанию, а п. 2 той же статьи пред-
усматривает возможность наследника по закону 
отказаться от принятия наследства в пользу дру-
гого наследника по закону независимо от очереди. 
Таким образом, законодательство направлено на 
избежание противоречий между действиями на-
следника, реализует право на отказ от наследства, 
и воли наследодателя (п. 1 ст. 1274 ГК Украины), 
а также распоряжения закона (п. 2 ст. 1274 ГК 
Украины). 

В юридической литературе возникал вопрос о 
возможности изменения наследником сделанно-
го им отказа в пределах шестимесячного срока, 
с тем, чтобы безоговорочный отказ от наследства 
дополнить указанием, в пользу кого он совершен, 
или заменить ранее назначенного наследника дру-
гим. Однако, из содержания ст. ст. 1273, 1274 ГК 
Украины следует вывод, что субъективное право 
на отказ от наследства наследник использовал, 
следовательно, изменения в отказе недопустимы, 
иначе это будет, по сути, новое соглашение.

Отдельно следует рассматривать возможность 
признания отказа от наследства недействитель-
ным. Поскольку отказ от наследства является 
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односторонней сделкой, к ней могут применяться 
все основания признания сделки недействитель-
ной. В частности, п. 5 ст. 1274 ГК Украины пред-
усматривает, что отказ от наследства может быть 
признан судом недействительной по следующим 
основаниям:

1) если он совершен дееспособным физиче-
ским лицом в момент, когда оно не осознавало 
значение своих действий и (или) не могло руково-
дить ими (ст. 225 ГК Украины);

2) если он совершен под влиянием заблужде-
ния относительно обстоятельств, которое имеет 
существенное значение, например, ошибка в от-
ношении прав и обязанностей сторон, природы 
самого деяния и т.д. (ст. 229 ГК Украины);

3) если он совершен под влиянием обмана, то 
есть умышленного введения наследника, который 
отказывается от наследства, в заблуждение от-
носительно обстоятельств, которые имеют суще-
ственное значение (ст. 230 ГК Украины);

4) если он совершен под влиянием насилия, то 
есть против воли наследника, который отказыва-
ется от наследства, и в результате применения к 
нему физического или психического давления (ст. 
231 ГК Украины);

5) если он совершен под влиянием тяжелого 
для лица обстоятельства и на крайне невыгодных 
для наследника условиях (ст. 233 ГК Украины).

Отказ от наследства допускается только по-
средством осуществления юридических действий 
– путем подачи соответствующего заявления но-
тариусу по месту открытия наследства. Путем 
фактических действий отказаться от уже принято-
го наследства нельзя.

Представляется правильным мнение В.А. Ря-
сенцева о том, что при отказе одного из наследни-
ков от причитающейся ему доли наследства и не 
указания наследников, в пользу которых он желает 
отказаться, так же как и при отказе от наследства в 
пользу определенного лица, эта доля наследствен-
ного имущества должна, в первую очередь, идти 
на покрытия обязательной доли обязательного 
наследника, которому по завещанию не выделена 
соответствующая часть наследственного имуще-
ства [6, с. 12].

Отказ от обязательной доли в наследстве необ-
ходимо рассматривать в нескольких плоскостях, 
поскольку именно право на обязательную долю 
имеет сугубо личный характер. Во-первых, право 
на обязательную долю в ст. 1241 ГК Украины обу-
словлено нетрудоспособностью, несовершенноле-
тием т.д., т.е. личностными признаками конкрет-
ного субъекта. Поэтому отказ от права на насле-
дование обязательной доли не может быть адрес-

ным, то есть в пользу другого лица. Во-вторых, 
говоря о праве на обязательную долю, мы должны 
учитывать, что завещание действует и наследники 
по нему принимают наследство, а не отказывают-
ся от него, поскольку в последнем случае право 
на обязательную долю трансформируется в право 
на наследование по закону, ибо все лица, перечис-
ленные в ст. 1241 ГК Украины, относятся к первой 
очереди наследников по закону. В-третьих, приня-
тие наследства может быть формальным, когда на-
следник подает заявление о принятии наследства 
(ст. 1269 ГК Украины), и фактическим, когда он в 
силу закона считается принявшим наследство (ст. 
1268 ГК Украины). Это положение нуждается в 
толковании, ведь обычные наследники по закону 
и по завещанию должны выразить свое отноше-
ние в течение шести месяцев, поскольку от при-
нятия ими наследства или отказа от него зависят 
права других наследников, в том числе следую-
щих очередей наследников по закону (ч. 2 ст. 1 
258 ГК Украины) и подназначеных в завещании 
наследников (ст. 1244 ГК Украины).

Ограничение права на отказ от наследства не-
обходимо рассматривать в контексте ограничения 
права наследника на отказ от принятия наслед-
ства. Формально в ст. 1273 ГК Украины наслед-
ники по праву на обязательную долю не обозначе-
ны. Поскольку они не входят в круг наследников 
по завещанию и по закону, их отказ может быть 
подан в любой момент. Но любое формальное по-
нимание закона может натолкнуться в судебном 
деле на формальные проблемы. Так, может воз-
никнуть вопрос об основания наследования по 
праву на обязательную долю. Ответ на этот во-
прос содержится только в ст. 1241 ГК Украины, а 
это закон, и формально такие наследники могут 
принадлежать к наследникам по закону, посколь-
ку их право на наследование определено именно 
законом и вопреки воле завещателя. Поэтому эти 
отношения необходимо рассматривать глубже. В 
частности, если наследник по праву на обязатель-
ную долю проживал отдельно от наследодателя, 
он должен подавать заявление о принятии на-
следства, иначе будет считаться таким, что про-
пустил срок для принятия наследства со всеми 
негативными последствиями (ст. 1272 ГК Укра-
ины). Таким образом, он определит свою волю 
относительно принятия наследства и подпадет 
под действие ч. 5 ст. 1269 ГК Украины, которая 
устанавливает срок для отказа от наследства. Со-
гласно же ч. 3 ст. 1268 ГК Украины наследник, 
который постоянно проживал вместе с наследо-
дателем во время открытия наследства, считает-
ся принявшим наследство, если в течение срока, 



83

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

februarie 2016

установленного ст. 1270 ГК Украины, не заявил 
об отказе от него. То есть наследник по праву на 
обязательную долю мог проживать вместе с на-
следодателем на время открытия наследства и бу-
дет считаться принявшим наследство. Но он не 
выразил свою волю относительно принятия или 
отказа от наследства, поэтому закон признает его 
принявшим наследство, и не более. Предостере-
жение о том, что он в течение шести месяцев не 
отказался от принятия наследства, нельзя вос-
принимать как ограничение его права на отказ от 
наследства, поскольку он не пользовался таким 
правом и не выражал свою волю в отношении его 
принятия. Закон лишь констатирует отсутствие 
такого заявления, чтобы признать у лица наличие 
соответствующего права на наследование, и не 
более. То есть эта норма является позитивной для 
наследника, который постоянно проживал вме-
сте с наследодателем. Это положение действует 
в Украине на протяжении значительного време-
ни, и иногда приходится выяснять, а когда же 
умер наследодатель, чтобы установить, на каких 
основаниях дом перешел в собственность к на-
следнику, ведь наследие в отдельных регионах не 
принимается и не оформляется в нотариальном 
порядке десятки лет. 

По общему правилу кроме наследника по праву 
на обязательную долю, который проживал вместе 
с наследодателем, существуют и другие наследни-
ки. Поэтому распределение наследства неизбеж-
но. Но оно может осуществляться в нотариальном 
или судебном порядке, при котором наследник бу-
дет вынужден выразить свою волю относительно 
принятия наследства или отказа от него.

Для принятия наследства необходимо пись-
менное заявление о принятии наследства или от-
казе от него. Соответствующее заявление подает-
ся наследником лично в нотариальную контору по 
месту открытия наследства.

Если заявление, на котором подлинность под-
писи наследника не засвидетельствована, по-
ступило по почте, оно принимается нотариусом, 
заводится наследственное дело, а наследнику 
предлагается прислать заявление, оформленное 
надлежащим образом, или прибыть лично в нота-
риальную контору по месту открытия наследства. 
Подлинность подписи на таких заявлениях долж-
на быть нотариально удостоверенной.

Не допускается принятие заявлений о приня-
тии наследства, об отказе от него или заявлений 
об их отзыве, составленные от имени наследников 
их представителями, которые действуют на осно-
вании доверенностей.

Что касается несовершеннолетнего, то он име-

ет право подать заявление о принятии наследства 
без согласия своих родителей или попечителя.

Необходимо обратить внимание, что малолет-
нее, несовершеннолетнее, недееспособное лицо, а 
также лица, гражданская дееспособность которых 
ограничена, считаются принявшими наследство, 
при отсутствии заявления от их имени об отказе 
от наследства.

Бывают отдельные случаи, когда лицо, пода-
вшее заявление о принятии наследства или об от-
казе от него, может изменить свое решение, поэто-
му законодательство предусмотрело возможность 
отозвать его в течение срока, установленного для 
принятия наследства.

Отказ от обязательной доли в наследстве имеет 
присущие черты, которые характеризуют его как:

- одностороннюю сделку, то есть к ней могут 
быть применены правила о недействительности 
или ничтожности сделки, установленные граж-
данским законодательством (ч. 5 ст. 1 274 ГК 
Украины);

- волевое действие, то есть отказ от обязатель-
ной доли в наследстве может быть осуществлен 
только путем подачи соответствующего заявле-
ния к нотариусу (ч. 1 ст. 1273 ГК Украины). При 
этом следует различать отказ от обязательной 
доли в наследстве и фактическое непринятие 
обязательной доли в наследстве. Отказ от обяза-
тельной доли в наследстве явно выражает волю 
наследника не вступать на место наследодателя в 
правоотношениях с участием последнего. Факти-
ческое неприятие обязательной доли в наследстве 
имеет место тогда, когда обязательный наследник 
«не обнаруживает ни в какой форме своего на-
мерения принять наследство», то есть он не сви-
детельствует ни в пользу отказа от обязательной 
доли в наследстве, ни в пользу принятия обяза-
тельной доли в наследстве. Непринятие является 
правовым состоянием, а не сделкой. Фактическое 
состояние непринятия обязательной доли в на-
следстве рассматривается как презумпция отказа 
от обязательной доли в наследстве, которая может 
быть опровергнута в пользу принятия наследства 
по основаниям и в порядке ст. 1272 ГК Украины. 
Заявленный отказ от обязательной доли в наслед-
стве также может быть опровергнут, однако в слу-
чаях, если он будет признан недействительным на 
основаниях и в порядке, предусмотренном прави-
лами недействительности сделок. 

Такой отказ характеризуется срочностью (от-
казаться от обязательной доли в наследстве мож-
но только в течение установленного законодатель-
ством срока (ч. 1 ст. 1273 ГК Украины)), безуслов-
ностью и безоговорочностью (отказ от наследства 
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не может осуществляться с условием или с ого-
воркой (ч. 5 ст. 1273 ГК Украины)), а так же пол-
нотой (отказ от обязательной доли в наследстве 
распространяется на всю долю, принадлежащую 
последнему (ст. 1275 ГК Украины).

В случае полного отказа наследника от наслед-
ства наследственные правоотношения заканчива-
ются только для этого наследника, но продолжают 
существовать для других субъектов – кредиторов, 
должников и тому подобное. Это опровергает вы-
сказывание Е.А. Рябоконя, что «отказ от наслед-
ства приводит к прекращению наследственного 
правоотношения или вообще не порождает его» 
[7, с. 181]. Но в этом случае возникает вопрос 
относительно юридического состава прекраще-
ния наследственных правоотношений для других 
субъектов. По нашему мнению, юридическим 
фактом, который влечет за собой прекращение 
модельного наследственного правоотношения, 
является истечение срока на принятие наследства. 
В украинской и зарубежной литературе истече-
ния срока признается юридическим фактом, кото-
рый влечет за собой юридические последствия в 
виде возникновения, изменения или прекращения 
правоотношений [8, с. 72; 9, с. 462]. Это объяс-
няется тем, что гражданские правоотношения (а, 
следовательно, и наследственные) существуют 
во времени, которое во многих случаях оказыва-
ет важное влияние на их развитие. Особое значе-
ние это имеет для осуществления субъективного 
гражданского права. Относительно наследствен-
ного правоотношения истечения срока влияет на 
действительность права на отказ от наследства 
(ст. 1270 ГК Украины, ч. 1 ст. 1154 ГК РФ).

Необходимо отметить, что истечение срока не 
прекращает существования субъективного права 
на наследство, как считают некоторые ученые [10, 
с. 22; 11, с. 116]. Он имеет двойственный харак-
тер: с одной стороны, истечение срока препят-
ствует осуществлению права на наследование, 
то есть это право не подлежит правовой охране, 
с другой, в некоторых случаях допускается при-
нятие наследства по истечению срока (например, 
в случае его обновления).

Вместе с тем возникает вопрос о целесообраз-
ности отказа от обязательной доли. На практике 
данный вопрос не вызывает особых проблем, по-
скольку сегодня в любом случае существует воз-
можность отказаться от обязательной доли, по-
скольку прямого запрета для этого нет.

Подытоживая, необходимо отметить, что пра-
во на обязательную долю принадлежит опреде-
ленным в законе лицам, а потому таким, что не-
разрывно связано с его субъектом. В то же время 
закон не устанавливает запрета на отказ от при-
нятия обязательной доли в пользу другого лица. 
Такой отказ характеризуется односторонностью, 
волевым действием, сроком, безусловностью, 
полнотой. Для обоснования такой невозможности 
по аналогии судам следует использовать норму ч. 
1 ст. 1276 ГК Украины, которая запрещает переход 
права на обязательную долю путем наследствен-
ной трансмиссии.
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Drept administrativ

Introducere. Orice societate îşi întemeiază co-
eziunea, stabilitatea şi funcţionalitatea pe un 

ansamblu de norme, valori, reguli, drepturi, obliga-
ţii, interdicţii şi practici sociale, care alcătuiesc îm-
preună ordinea socială. Concepînd societatea ca un 
element dinamic aflat intr-o permanentă schimbare 
şi transformare socială, prin „jocul” actorilor sociali, 
majoritatea autorilor consideră că nu există o ordi-
ne socială „eternă” şi „imuabilă”, permanentă şi ne-
schimbătoare, accentuînd astfel ideea de succesiune, 
dar şi persistenţa relativă a oricărei ordini sociale sau 
a unora dintre elementele care o compun, inclusiv a 
ordinii normative (de drept) [20, p. 47]. Indivizii nu 
au întotdeauna siguranţa sau garanţia că acţiunile lor 
vor fi acceptate sau recunoscute de „ceilalţi” sau că 
drepturile şi libertăţile le vor fi respectate în confor-
mitate cu poziţia şi rolul lor. Suspiciunea că „ceilalţi” 
nu-şi vor îndeplini îndatoririle sau obligaţiile asumate 
este accentuată de faptul că, de multe ori, se pot găsi 
suficiente justificări pentru încălcarea, nerespectarea 
sau neîndeplinirea acestor obligaţii. Chiar în prezenţa 
unei ordini sociale prezumate a fi consensuală, este 
destul de dificil să credem că toţi indivizii, indiferent 
de poziţia şi rolul lor social, vor accepta şi vor respec-
ta necondiţionat normele şi regulile de conduită soci-
ală, aflîndu-se în raporturi juridice de conformare cu 

prevederile normelor materiale de drept contravenţi-
onal în absenţa unor mecanisme de constrîngere, de 
presiune şi de control social mai mult sau mai puţin 
organizate şi instituţionalizate. Normele juridice de 
drept contravenţional prescriu conduita tipică pe care 
trebuie să o adopte indivizii în diferite contexte ac-
ţionale în domeniul combaterii contravenţionalităţii 
şi asigurării ordinii de drept, prin impunerea, interzi-
cerea sau permiterea anumitor acţiuni, în funcţie de 
care comportamentul lor este evaluat ca legal-ilegal, 
licit-ilicit, corect-incorect, dezirabil-indezirabil, 
conformist-deviant etc.              

Scopul prezentei lucrări este o tentativă de a 
cerceta doctrinele juridice şi cadrul juridic privind 
răspunderea contravenţională ca modalitate a con-
strîngerii statale în domeniul combaterii contraven-
ţionalităţii şi a practicii aplicării ei. Acest studiu re-
prezintă o abordare pragmatică a răspunderii contra-
venţionale ca formă distinctă a răspunderii juridice, 
a locului şi a rolului ei in asigurarea ordinii de drept 
din ţară, demascînd neconcordanţele şi unele lacune 
a cadrului juridic care influenţează eficacitatea apli-
cării acestei metode pentru contracararea fenomenu-
lui contravenţional. 

Materiale și metode aplicate. În acest articol 
au fost analizate literatura de specialitate autohtonă 
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cum ar fi cărțile din domeniu, tratatele și articolele la 
subiectul abordat (lucrările mai multor specialiști în 
domeniu). Pentru atingerea scopului au fost aplicate 
următoarele metode de cercetare științifică: analiză 
comparativă, analiză logică, sinteză. Suportul ştiin-
ţific al lucrării este constituit din metodele generale 
de percepere şi cunoaştere a manifestărilor, transfor-
mărilor şi evoluţiei proceselor social. 

Problematica ce urmează a fi soluţionată în arti-
colul de faţă constă în determinarea şi argumenta-
rea răspunderii contravenţionale ca formă distinctă 
a răspunderii juridice; evidenţierea rolului ei ca 
măsură de constrîngere statală în domeniul asigu-
rării ordinii de drept.

Rezultate obținute și discuții. Conţinutul admi-
nistrării în domeniul combaterii contravenţionalită-
ţii constă în activitatea de realizare a funcţiilor co-
respunzătoare, în formele stabilite şi prin metodele 
adecvate. funcţiile de administrare, la general, şi în 
domeniul contracarării fenomenului contravenţio-
nal, în special, după conţinutul lor, se divizează în: 
funcţii generale; funcţii speciale; funcţii de asigura-
re (auxiliare) ce desăvîrşesc procesele de realizare a 
funcţiilor generale şi a celor speciale. Prioritare sunt 
funcţiile generale de administrare, la care se referă 
evidenţa, statistica, analiza, prognozarea, emiterea 
deciziei, organizarea executării deciziei emise, re-
glementarea, controlul [9, p. 47]. Convieţuirea oa-
menilor în societate nu este posibilă fără o anumită 
ordine de conduită, fără reguli de comportare cărora 
trebuie să se conformeze fiecare individ aparte şi toţi 
împreună. Ordinea creează coeziunea dintre indivizi 
şi armonia socială dă naştere, susţine şi dezvoltă so-
cietatea [4, p. 7]. Această ordine de conduită poate 
fi conştientizată prin noţiunile de ordine socială şi 
ordine de drept. Analiza acestor definiţii nu constitu-
ie obiectul prezentului articol științific. Constatarea 
acestor definiţii serveşte doar ca punct de pornire a 
studiului. Ordinea socială presupune un ansamblu 
de reguli, care organizează comportamentul indivi-
zilor în societate, reguli care se materializează atît în 
norme morale, teologice, obiceiuri, tradiţii şi  norme 
juridice, cît şi în măsurile pe care societatea este în 
drept să le ia, prin organele sale abilitate, împotri-
va indivizilor atunci cînd aceste reguli de condui-
tă socială nu sunt respectate [10, p. 217-219; 11, p. 
15-16]. O parte componentă a ordinii sociale este 
ordinea de drept, care cuprinde doar regulile de 
conduită protejate prin normele juridice. Ordinea de 
drept constituie nu numai un ansamblu de reguli de 
conduită cuprinse în sistemul de drept al unui stat, 
ci şi relaţiile sociale caracterizate prin desfăşurarea 
raporturilor juridice, în strictă conformitate cu nor-
mele juridice. Ordinea de drept este condiţionată de 

structura dreptului, care reprezintă un ansamblu de 
norme juridice grupate în anumite ramuri, subramuri 
şi instituţii juridice.

Activitatea socială în ceea ce priveşte respectarea 
regulilor de conduită stabilite în societate este foarte 
diversă şi se manifestă atît pozitiv, cît şi negativ. Un 
aspect specific al manifestărilor negative îl constitu-
ie comportamentele infracţionale şi cele contraven-
ţionale, adică săvîrşirea de infracţiuni şi contraven-
ţii. Statul, la rîndul său, este obligat să reacţioneze 
adecvat la astfel de abateri de la normele stabilite 
de conduită socială. Printre sarcinile de bază ale le-
gii contravenţionale se numără şi depistarea faptelor 
contravenţionale, prevenirea şi urmărirea lor, lichi-
darea consecinţelor abaterilor contravenţionale. Le-
gea stipulează că organele administrării publice lo-
cale sunt responsabile de organizarea, coordonarea 
şi desfăşurarea măsurilor ce ţin de respectarea legi-
lor, menţinerea ordinii publice şi a altor măsuri ce 
contribuie la combaterea contravenţionalităţii [12, 
p. 4-8]. Contravenţionalitatea, la rîndul său, poate fi 
definită ca fenomen social juridic negativ, cu carac-
ter de masă variabil din punct de vedere istoric, care 
este constituit din totalitatea contravenţiilor comise 
pe un anumit teritoriu într-o perioadă determinată 
de timp, caracterizîndu-se prin indicatori cantitativi 
(nivelul, dinamica) şi calitativi (structura, caracte-
rul) [11, p. 62].

Studierea tuturor circumstanţelor comiterii fiecă-
rei contravenţii este necesară şi importantă, deoare-
ce contravenţia este unicul temei juridic de aplicare 
a sancţiunii contravenţionale ca modalitate a con-
strîngerii statale în domeniul asigurării ordinii de 
drept. fapta juridică generatoare de răspundere con-
travenţională se numeşte contravenţie, care este un 
fenomen complex, avînd următoarele aspecte: ma-
terial, uman, social, moral-politic şi juridic. Analiza 
diverselor opinii cu privire la contravenţie ca insti-
tuţie juridică de bază a Dreptului contravenţional ne 
permite să constatăm că trăsăturile ce caracterizează 
contravenţia se referă la caracterul antisocial al fap-
tei; caracterul ei ilicit; culpabilitatea faptei (vino-
văţia); prevederea de către legislaţie a răspunderii 
pentru fapta dată [11, p. 99]. În mod logic, în lipsa a 
cel puţin uneia dintre aceste trăsături, fapta nu poate 
fi calificată drept contravenţie. Ţinem să menţionăm 
că, în definiţiile propuse de ştiinţa dreptului contra-
venţional, contravenţia nu şi-a găsit elementele defi-
nitorii proprii şi specifice, apelîndu-se la similitudini 
şi comparaţii cu definiţia infracţiunii [18, p. 17].

Apelînd la temeiul răspunderii contravenţionale, 
vom utiliza următoarea definiţie: contravenţia este 
fapta (acţiunea sau inacţiunea) ilicită, cu un peri-
col social mai redus decît infracţiunea, săvîrşită cu 
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vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite 
de normele contravenţionale materiale şi pentru a 
cărei comitere legea prevede pedeapsa contravenţi-
onală [11, p. 125].

În orice comunitate sunt stabilite reguli de con-
duită şi mecanisme de protecţie a acestora, inclusiv 
cel juridic. Respectarea acestor reguli de conduită 
constituie garanţia menţinerii ordinii sociale şi celei 
de drept. Constrîngerea ca metodă de administrare 
în domeniul asigurării ordinii de drept, la rîndul său, 
în funcţie de scopul aplicării ei şi faza (etapa) pro-
cedurală în care ea se întrebuinţează, se divizează 
în patru grupe de măsuri: de prevenire; de curmare 
(stopare); de asigurare a procedurii contravenţionale 
şi sancţiunile contravenţionale, aplicarea cărora, în 
modul stabilit de lege, constituie conţinutul răspun-
derii contravenţionale. Răspunderea contravenţio-
nală este cea mai aspră şi cea mai eficace formă a 
constrîngerii statale ce se aplică în domeniul com-
baterii contravenţionalităţii. Ea poate fi folosită doar 
faţă de autorul faptei contravenţionale, comisă cu 
vinovăţie, în baza legii şi în ordinea stabilită de lege. 
Ea constituie reacţia statului şi societăţii, în general, 
la atentarea valorilor sociale protejate prin lege, la 
neonorarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale 
celorlalţi membri ai societăţii. Aplicarea răspunderii 
contravenţionale are drept scop asigurarea nu doar 
a protecţiei valorilor sociale reglementate de lege, 
prin aplicarea faţă de autorul ilicitului a constrînge-
rii statale, ci reeducarea şi resocializare.

Răspunderea juridică intervine ca rezultat al fap-
tei ilicite şi derivă din sancţiunea pe care legiuitorul 
o prevede în conţinutul normei juridice. Ea consti-
tuie, astfel, un raport juridic de constrîngere, născut 
ca urmare a săvîrşirii faptei ilicite. Acest raport se 
caracterizează prin următoarele: a) unul dintre su-
biectele lui este întotdeauna statul, iar celălalt su-
biect este persoana care a comis fapta ilicită; b) în 
conţinutul raportului juridic de constrîngere intră 
asemenea drepturi şi obligaţii corelative cum ar fi: 
obligaţia statului de a aplica numai sancţiunile pre-
văzute de lege pentru fapta comisă şi dreptul per-
soanei responsabile de a i se aplica numai această 
sancţiune, şi nu alta; c) aplicarea sancţiunii se face 
în numele statului şi are drept scop atît restabilirea 
ordinii legale încălcate prin fapta ilicită, cît şi întă-
rirea legalităţii [16, p. 468]. Constrîngerea contra-
venţională ca modalitate a constrîngerii statale în 
domeniul asigurării ordinii de drept, poate fi definită, 
în opinia noastră, ca totalitatea măsurilor dispuse de 
organele administraţiei publice şi alte organe stata-
le, în temeiul legii şi cu folosirea puterii de stat, în 
scopul de a realiza prevenirea săvîrşirii de fapte an-
tisociale, curmarea raporturilor juridice de conflict, 

sancţionarea comiterii unor asemenea fapte, apăra-
rea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, executarea 
obligaţiilor acestora sau punerea în executare a 
unor obligaţii dispuse de autorităţi publice din sfera 
celor trei puteri clasice sau din afara acestei sfere. 
Din prezenta definiţie rezultă următoarele trăsături 
ale constrîngerii contravenţionale:

- reprezintă un ansamblu de măsuri care se pot 
concretiza în oricare dintre formele de activitate spe-
cifice administraţiei publice, în ansamblul său: acte 
juridice, operaţiuni administrative, fapte materiale;

- poartă un caracter legal, legea fiind cea care 
conferă legitimitate unei măsuri de acest gen;

- se bazează pe puterea statală, ea putînd interve-
ni inclusiv pentru a învinge voinţa potrivnică a unui 
subiect de drept determinat.

Constrîngerea contravențională are drept scop: 
a) prevenirea săvîrşrii de contravenţii; b) curmarea 
(stoparea) unui raport contravenţional de conflict; 
c) sancţionarea, în cazul în care contravenţia a fost 
săvîrşită; d) apărarea drepturilor şi libertăţilor cetă-
ţenilor; e) asigurarea executării obligaţiilor lor; f) 
punerea în executare a unor decizii emise de diferite 
autorităţi publice, care realizează prerogativele ce-
lor trei puteri clasice în stat [21, p. 585].

Menţionăm că răspunderea juridică, ca formă a 
constrîngerii statale, reprezintă reacţia statului (so-
cietăţii) la depăşirea responsabilităţii juridice (trans-
formarea raportului juridic de conformare în raport 
de conflict) prin aplicarea faţă de autor de către or-
ganul împuternicit, în modul stabilit de lege, a uneia 
dintre formele juridice de constrîngere statală, potri-
vit faptei ilicite comise cu vinovăţie. Spre deosebire 
de alte raporturi juridice, raportul juridic contraven-
ţional prezintă unele trăsături specifice, şi anume:

- raportul respectiv apare prin exprimarea impe-
rativă a voinţei statului, adică se naşte, în mod obli-
gatoriu, independent de voinţa destinatarilor legii 
contravenţionale şi nu poate forma obiectul unor 
cedări sau tranzacţii;

- el se modifică sau se stinge fiind impus de stat 
(legiuitorul), apărarea valorilor sociale la care se 
referă nefiind lăsat la aprecierea destinatarilor legii 
contravenţionale;

- raportul juridic contravențional posedă un 
obiect propriu, şi anume relaţiile sociale de tragere 
a persoanei vinovate la răspundere contravenţională 
ca urmare a comiterii contravenţiei;

- acest raport apare doar în baza unei norme con-
travenţionale materiale;

- metodele de realizare a raportului contravenţio-
nal sunt: convingerea – atît timp cît subiectul drep-
tului contravenţional se conformează prevederilor 
normei materiale şi, constrîngerea – din momentul 
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lor contravenţionale stabilite de lege (art. 33-46 din 
CC al RM).

Natura juridică a răspunderii contravenţionale se 
manifestă, în primul rînd, prin faptul că ea: 1) este o 
răspundere legală; 2) are o autonomie instituţională 
şi funcţională; 3) este individuală şi personală; 4) se 
bazează pe criteriul vinovăţiei.

1. Răspunderea pentru contravenţii este, în pri-
mul rînd, o formă a răspunderii juridice, o parte 
componentă a acesteia, esenţial pentru configurarea 
ei fiind faptul că principiile, conţinutul şi consecin-
ţele ce o caracterizează sînt reglementate prin lege 
[5, p. 104].

2. Răspunderea contravenţională izvorăşte din-
tr-o faptă a omului generatoare de consecinţe ma-
teriale sau imateriale socialmente neconvenabile, 
faptă descrisă legal prin elementele ei constitutive şi 
caracterizată juridic ca fiind o contravenţie.

Din acest punct de vedere, cu precădere din cel 
privind conţinutul material al faptei concrete, con-
travenţia se deosebeşte atît de infracţiune, cît şi de 
orice altă faptă de încălcare a unor norme juridice 
care prescriu un anumit mod de comportament indi-
vidual şi social şi cu care nu poate şi nu trebuie să 
fie confundată.

3. Răspunderea pentru contravenţii este indivi-
duală şi personală. Din aceste caracterizări rezultă, 
în mod logic, faptul că, în principiu, persoana care 
este subiect activ al contravenţiei răspunde în nume 
propriu. Numai în mod excepţional, cînd răspunde-
rea contravenţională în nume propriu nu ar putea fi 
angajată potrivit legii, ar trebui evocată problema 
răspunderii altei persoane fizice sau juridice, în con-
diţii asemănătoare cu cele prevăzute de legea civilă 
în legătură cu răspunderea pentru fapta altuia.

4. Răspunderea pentru contravenţii, ca orice altă 
formă a răspunderii juridice, trebuie fundamentată, 
în fiecare caz în parte, pe existenţa unei vinovăţii a 
făptuitorului. In general, atît dreptul romanesc, cît şi 
cel autohton (moldovenesc) nu au acceptat, în nici 
una dintre formele răspunderii juridice, conceptul 
răspunderii obiective [15, p. 200; 6, p. 95], adică al 
unei răspunderi deduse exclusiv din materialitatea 
faptei săvîrşite, chiar dacă aceasta ar avea caracter 
antisocial, făcîndu-se abstarcţie de existenţa vinovă-
ţiei. Răspunderea contravenţională are particulari-
tăţile sale [11, p. 135], care se relevă clar din compa-
rarea ei cu alte categorii ale răspunderii juridice.

În primul rînd, pentru răspunderea contravenţi-
onală este caracteristic temeiul special. Se ştie că 
încălcările de legislaţie se deosebesc după obiect, 
conţinutul juridic etc. Acest fapt determină şi conse-
cinţele lor juridice diferite. Astfel, răspunderea pe-
nală survine în cazul comiterii unei infracţiuni, cea 

în care subiectul dreptului contravenţional a negli-
jat prevederile normei juridice, a intrat în conflict 
cu legea;

- raportul respectiv are un subiect obligatoriu – 
reprezentantul statului, care este organul competent 
să soluţioneze cazul contravenţional [5, p. 180]. Răs-
punderea contravenţională, ca formă a răspunderii 
juridice, consideră reprezentantul doctrinei naţionale 
de drept contravenţional S. Furdui, constă în raportul 
juridic contravenţional de constrîngere, generat ca 
urmare a comiterii contravenţiei, între stat şi contra-
venient, raport complex al cărui conţinut îl formează 
dreptul statului de a aplica persoanei vinovate sancţi-
unea prevăzută de lege pentru contravenţia comisă şi 
de a o constrînge să o execute, corelativ cu obligaţia 
contravenientului de a suporta aplicarea şi executa-
rea sancţiunii contravenţionale, în vederea restabili-
rii ordinii de drept şi restaurării autorităţii legii [5, p. 
104]. Răspunderea contravenţională nu poate fi con-
cepută decît în cadrul unui raport juridic în care se 
stabilesc fapta ilicită, vinovăţia făptuitorului şi sancţi-
unea corespunzătoare. Răspunderea contravenţională 
exprimă reacţia societăţii, a statului faţă de contra-
venienţi, deoarece această reacţie este o consecinţă a 
comiterii contravenţiei care, la rîndul său, reprezintă 
premisa incidenţei răspunderii contravenţionale [14, 
p. 107]. În baza analizei diverselor opinii referitoare 
la definirea acestei forme a răspunderii juridice,  con-
chidem că răspunderea contravenţională este reacţia 
statului la comiterea cu vinovăţie a unei fapte contra-
venţionale prin aplicarea de către organul împuterni-
cit faţă de făptuitor a constrîngerii statale prevăzute 
de legea contravenţională, în modul şi în termenele 
stabilite de lege, în limitele sancţiunii contravenţiei 
comise, precum şi obligaţia contravenientului de a 
suporta sancţiunea [11, p. 136]. Conţinutul definiţiei, 
presupune că aplicarea răspunderii contravenţionale 
va fi considerată legitimă numai atunci cînd vor fi res-
pectate integral următoarele condiţii:

1) existenţa conţinutului constitutiv al contra-
venţiei (obiectul, latura obiectivă, subiectul, latura 
subiectivă);

2) examinarea cazului şi emiterea deciziei pri-
vind aplicarea sancţiunii contravenţionale numai de 
către organul (persoanele cu funcţii de răspundere) 
împuternicit (art. 393 din CC al RM);

3) aplicarea doar a pedepselor contravenţionale 
prevăzute de lege (art. 32 din CC al RM);

4) respectarea termenelor de aplicare a sancţiu-
nilor contravenţionale (art. 30 din CC al RM);

5) aplicarea pedepsei numai în limitele sancţiu-
nii prevăzute de norma materială încălcată (contra-
venţiei comise);

6) respectarea regulilor de aplicare a sancţiuni-
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de drept civil – a delictului patrimonial, cea discipli-
nară – a delictului disciplinar (de serviciu).

Răspunderea contravenţională constituie reacţia 
statului la o anumită categorie de delicte, şi anume 
la contravenţii, care reprezintă singurul temei juri-
dic al răspunderii contravenţionale.

În al doilea rînd, răspunderea contravenţiona-
lă, ca şi toate măsurile de constrîngere, se aplică, 
de regulă, pe cale extrajudiciară, direct de organele 
statale împuternicite (de persoanele de răspundere 
ale acestora). Aplicarea măsurilor de constrîngere 
contravenţională este una dintre formele cele mai 
ilustrative ale manifestării jurisdicţiei contravenţi-
onale, adică realizarea competenţei jurisdicţionale 
se face de către agenţii constatatori împuterniciţi, 
pe cînd aplicarea măsurilor răspunderii penale şi de 
drept civil se realizează numai in limitele jurisdicţiei 
judiciare.

În al treilea rînd, avînd în vedere modul extra-
judiciar de aplicare a răspunderii contravenţionale, 
nu înseamnă că toate cazurile de aplicare a constrîn-
gerii contravenţionale pot fi calificate ca răspundere 
contravenţională [11, p. 136].

Răspunderea contravenţională are la bază o pro-
cedură proprie, care rezultă din sarcinile şi principiile 
care o determină. Răspunderea contravenţională, ca 
instituţie fundamentală a dreptului contravenţional, 
este guvernată de principii proprii menite a asigura 
echilibrul sistemului de drept. Principiile dreptului 
contravenţional reprezintă orientări şi idei dirigui-
toare pe care se bazează şi care călăuzesc activitatea 
de prevenire şi de curmare a faptelor contravenţi-
onale, de stabilire a vinovăţiei făptuitorului şi de 
aplicare faţă de el a sancţiunilor contravenţionale. 
Principiile dreptului contravenţional dau orientarea 
necesară pentru explicarea doctrinară a normelor 
juridice contravenţionale, ele fiind puse în aplicare 
de organele abilitate de stat. Ca instituţie juridică de 
bază a dreptului contravenţional, sistemul principii-
lor răspunderii contravenţionale diferă de la autor la 
autor, de la o lucrare la alta.

Considerăm că la principiile generale ale dreptu-
lui contravenţional se referă: principiul legalităţii, 
principiul egalităţii, principiul garantării drepturi-
lor şi libertăţilor fundamentale, principiul neretro-
activităţii legii contravenţionale [11, p. 28-29]. La 
cele ramurale se raportează principiile: prescrierii 
unilaterale de voinţă juridică a subiectului adminis-
trării în domeniul combaterii contravenţionalităţii, 
reglementării juridice a contravenţiei şi a sancţiunii 
contravenţionale, nevinovăţiei, dreptăţii, umanis-
mului, prevenirii şi curmării faptelor contravenţio-
nale [11, p. 30-32].

Sistemul principiilor instituţionale ale procedu-

rii contravenţionale are următoarele elemente fun-
damentale: legalitatea aplicării măsurilor de con-
strîngere statală, egalitatea în faţa legii şi autorită-
ţilor, garanţia dreptului la apărare, inviolabilitatea 
persoanei, aflarea adevărului obiectiv, liberarea de 
mărturisire împotriva sa, independenţa organelor 
împuternicite să examineze cazul contravenţional şi 
supunerea acestuia numai legii, contradictorialita-
tea, proporţionalitatea sancţiunii aplicate în raport 
cu gradul de pericol social al faptei comise, folosi-
rea limbii materne [11, p. 216]. Sistemul elemen-
telor fundamentale ale răspunderii contravenţionale 
este constituit din următoarele principii instituţiona-
le: răspunderea contravenţională personală, indivi-
dualizarea răspunderii contravenţionale şi a pedep-
sei contravenţionale, interdicţia dublei sancţionări 
contravenţionale, contravenţia ca unicul temei al 
răspunderii contravenţionale, oportunitatea şi uti-
litatea de a aplica răspunderea contravenţională, 
publicitatea, caracterul extrajudiciar de aplicare a 
sancţiunii, legalitatea aplicării măsurilor de con-
strîngere statală [11, p. 218]. Vom examina succint 
ultimul sistem de principii.

1. Principiul răspunderii contravenţionale per-
sonale presupune că, în dreptul contravenţional, 
răspunderea trebuie să fie diferenţiată în funcţie de 
gravitatea contravenţiei, periculozitatea contraveni-
entului şi împrejurările în care fapta a fost comisă, 
pentru a se realiza prevenirea contravenţiilor şi ree-
ducarea celor care le-au comis [15, p. 307].

2. Principiul individualizării răspunderii contra-
venţionale şi a pedepsei aplicate presupune că per-
soanei recunoscute ca fiind vinovată de comiterea 
unei contravenţii i se aplică o pedeapsă contravenţi-
onală echitabilă, în limitele fixate în partea specială 
a legii contravenţionale (sancţiunea normei materi-
ale) şi în strictă conformitate cu dispoziţiile părţii 
generale a Codului contravenţional.

3. Potrivit principiului interdicţiei dublei sanc-
ţionări contravenţionale (unicităţii răspunderii con-
travenţionale), persoanei care a săvîrşit contraven-
ţia i se poate aplica doar o singură dată sancţiuni 
contravenţionale pentru una şi aceeaşi contravenţie. 
Această regulă generală este expres stipulată în le-
gea contravenţională: „Nimeni nu poate fi supus de 
două ori răspunderii contravenţionale pentru una şi 
aceeaşi faptă” [1, art. 9 alin. (2)].

4. Contravenţia ca unic temei juridic al răspun-
derii contravenţionale. Numai contravenţia poate fi 
temei juridic al răspunderii contravenţionale şi, im-
plicit, al aplicării sancţiunilor contravenţionale. fără 
săvîrşirea unei contravenţii nu se poate naşte un ra-
port juridic de constrîngere contravenţională.

În cadrul lui regăsim toate elementele structurale 
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Răspunderea contravențională ca instituție ju-
ridică nu poate fi studiată separat de instituția 
sancțiunii contravenționale. Rezultatele analizei ju-
ridice şi sinteza diverselor opinii privind sancțiunea 
contravențională, susținem că prin sancţiune con-
travenţională înţelegem o măsură de constrîngere 
statală şi un mijloc de corectare şi reeducare ce 
se aplică, în numele legii, persoanei care a neso-
cotit cu vinovăţie (a încălcat) prevederile dispozi-
ţiei normei materiale contravenţionale, în scopul 
resocializării acesteia şi prevenirii săvîrşirii altor 
contravenţii.

Este remarcabilă opinia cercetătorului S. Furdui, 
potrivit căreia sancţiunea contravenţională, privită 
în cadrul general al sancţiunilor juridice, dispune de 
anumite trăsături caracteristice:

- este o măsură coercitivă ce se concretizează în-
tr-o anumită privaţiune sau restricţie, sau obligaţie 
silită, impusă persoanei vinovate de comiterea con-
travenţiei;

- este un mijloc de reeducare, adică, pe lingă ca-
racterul său represiv, are un puternic rol şi efect edu-
cativ, de împiedicare a repetării conduitei antisoci-
ale, de îndreptare a contravenientului, de formare şi 
permanentizare în conştiinţa acestuia a convingerii 
că respectarea legii este o necesitate;

- este un mijloc de constrîngere statală, deoarece 
nu poate fi aplicat decît de stat, prin organele sale 
competente, în numele legii;

- se aplică numai în cazul comiterii unei contra-
venţii, adică nu există sancţiune fără contravenţie;

- se aplică numai faţă de contravenient, adică nu 
poate fi aplicată decît celui vinovat de comiterea 
contravenţiei, neexistînd deci răspundere contraven-
ţională pentru fapta altei persoane;

- se aplică în scopul prevenirii comiterii de noi 
contravenţii, adică prin aplicarea şi executarea sanc-
ţiunii contravenţionale nu se urmăreşte cauzarea 
unor suferinţe fizice sau morale contravenientului, 
ci îndreptarea acestuia, prevenirea comiterii în viitor 
de noi contravenţii sau alte fapte cu pericol social 
[6, p. 110].

Aplicarea corectă și legală a sancțiunilor 
contravenționale în mare măsură depinde de respec-
tarea strictă a anumitor principii instituționale. Potri-
vit savantului român A. Hotcă, principiile sancţiuni-
lor contravenţionale sunt: principiul legalităţii sanc-
ţiunilor contravenţionale; principiul stabilirii unor 
sancţiuni contravenţionale compatibile cu morala 
şi concepţia juridică a societăţii; principiul indivi-
dualizării sancţiunilor contravenţionale; principiul 
personalităţii sancţiunilor contravenţionale [15, p. 
328-329]. Această opinie este, practic, susţinută şi 
în doctrina naţională [11, p. 137-138].

ale unui raport juridic: subiectele (statul şi contra-
venientul), conţinutul (dreptul statului de a aplica 
sancţiunea şi obligaţia contravenientului de a se su-
pune sancţiunii) şi obiectul (măsura de constrîngere, 
inclusiv sancţiunea) [24, p. 7].

5. Principiul inevitabilităţii răspunderii contra-
venţionale înseamnă că sancţionarea autorului unei 
fapte contravenţionale, comise cu vinovăţie, este 
implacabilă, cu excepţia cazurilor expres prevăzu-
te de lege, în modul stabilit prin lege. Răspunderea 
contravenţională este o consecinţă inevitabilă a să-
vîrşirii cu vinovăţie a unei contravenţii. Ori de cîte 
ori o persoană a comis o contravenţie, acţiunea con-
travenţională (procedura contravenţională) se pune 
în mişcare din propria iniţiativă a organelor statului 
sau la solicitarea părţilor interesate ale procesului 
contravenţional.

6.Principiul oportunităţii şi utilităţii aplicării 
sancţiunii contravenţionale. Statul poate să renun-
ţe la aplicarea sancţiunii, acest lucru fiind posibil în 
virtutea faptului că statul este titularul dreptului de 
a aplica sancţiunea contravenţională, drept la care 
poate renunţa, edictînd acte de iertare sau de scoatere 
a unor fapte în afara ilicitului contravenţional. Acest 
principiu scoate în evidenţă corelaţia dintre timpul 
săvîrşirii faptei contravenţionale şi timpul aplicării 
pedepsei, dintre gravitatea faptei comise şi asprimea 
sancţiunii aplicate [17, p. 110], paguba pricinuită şi 
măsura (limita) reparării ei, pericolul social al abate-
rii de la lege şi posibilitatea reeducării făptuitorului 
fără aplicarea constrîngerii contravenţionale etc.

7. Principiul publicităţii aplicării răspunderii 
contravenţionale presupune examinarea publică a 
cauzelor contravenţionale de către organele împuter-
nicite şi accesul tuturor participanţilor la procedura 
contravenţională la şedinţa de examinare a cauzei 
(legea contravenţională nouă admite o abatere de la 
acest principiu, indicînd că o cauză contravenţională 
poate fi judecată şi în şedinţă închisă) [1, art. 394], 
precum şi accesul părţilor interesate la hotărîrea 
adoptată în urma examinării cauzei [11, p. 138].

8. Caracterul extrajudiciar de examinare a cazu-
lui contravenţional, ca principiu, se referă la instituţia 
juridică a procedurii contravenţionale şi stipulează că 
în procedura contravenţională (spre deosebire de cea 
penală sau civilă) cazul contravenţional poate fi exa-
minat de organele abilitate în mod extrajudiciar.

9. Principiul legalităţii aplicării măsurilor de 
constrîngere statală. Prevenirea şi stoparea fapte-
lor contravenţionale ca sarcini de bază ale dreptului 
contravenţional, în general, şi ale procedurii contra-
venţionale, în special, nu pot fi realizate fără aplica-
rea măsurilor de constrîngere statală şi de asigurare 
a procedurii contravenţionale.
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re contravenţională, se aplică, de regulă, pe cale ex-
trajudiciară, direct de organele statale împuternicite 
(de persoanele de răspundere ale acestora). Apli-
carea măsurilor de constrîngere contravenţională 
este una dintre formele cele mai eficace în ceea ce 
priveşte combaterea contravenţionalităţii. Totoda-
tă, aplicarea constrîngerii contravenţionale este una 
dintre formele cele mai ilustrative ale manifestării 
jurisdicţiei contravenţionale, adică realizarea com-
petenţei jurisdicţionale se face, de regulă, de către 
agenţii constatatori împuterniciţi, pe cînd aplicarea 
constrîngerii penale şi a celei de drept civil se re-
alizează numai în limitele jurisdicţiei judiciare. În 
al treilea rînd, avînd în vedere modul extrajudiciar 
de aplicare a răspunderii contravenţionale, totuşi nu 
toate cazurile de aplicare a constrîngerii contraven-
ţionale pot fi calificate drept răspundere contravenţi-
onală. Aplicarea măsurilor de prevenire, de curmare 
şi a celor de asigurare a procedurii contravenţionale 
nu atrag după sine consecinţele răspunderii contra-
venţionale.

Răspunderea contravenţională, ca instituţie de 
bază a dreptului contravenţional, îşi are principiile 
sale instituţionale. Pledăm pentru următorul sistem: 
principiul răspunderii contravenţionale personale; 
principiul individualizării răspunderii contravenţi-
onale şi a pedepsei contravenţionale; principiul in-
terdicţiei dublei sancţionări contravenţionale (uni-
cităţii răspunderii contravenţionale); contravenţia 
ca unic temei juridic al răspunderii contravenţio-
nale; principiul inevitabilităţii răspunderii con-
travenţionale; principiul oportunităţii şi utilităţii 
aplicării răspunderii contravenţionale; principiul 
publicităţii.

În baza celor menţionate, considerăm că există 
temeiuri convingătoare de delimitare a răspunderii 
contravenţionale de celelalte forme ale răspunderii 
juridice: penală, administrativă, disciplinară, civilă.
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I. Вступ
Протягом останніх десятиліть в Україні відбу-

лося значне загострення соціально-економічних 
проблем, що, безумовно, негативно впливає 
на формування поведінки дітей. До них можна 
віднести: значне соціальне розшарування на-
селення за рівнем матеріального забезпечення; 
порушення принципів справедливості в оплаті 
праці, споживання, розподілу матеріальних благ; 
істотні відмінності в характері та змісті навчан-
ня, виховання окремих груп дітей і підлітків, які 
залежать від сьогоднішнього статусу та матері-
ального становища батьків; процеси, пов’язані 
зі зменшенням позитивної соціальної ролі сім’ї, 
що супроводжується істотними змінами в тради-
ційному ставленні до виховання неповнолітніх.

На сьогодні вся система державного управлін-
ня поділена на певні управлінські галузі (галузі 
державного управління), найбільша кількість ор-
ганів виконавчої влади в центрі і на місцях ма-
ють галузеву компетенцію (наприклад, міністер-
ства, галузеві управління і відділи місцевих дер-
жавних адміністрацій). Пояснюється це тим, що 
структура державного управління наближена до 
реально існуючої структури матеріального і нема-
теріального (наприклад соціально-культурного, 
освітньо-наукового) виробництва, яка є галузе-
вою [12, с. 33]. Відбувається подальше взаємо-

проникнення та взаємонаповнюваність різних 
підгалузей права. Так, ми можемо констатувати 
викристалізацію цілих підгалузей права, які ре-
гулюють відносини у сфері охорони здоров’я: 
медичне, санітарно-епідеміологічне, стоматоло-
гічне, фармацевтичне право; в освітньо-науковій 
сфері: наукове, освітнє, виховне, культурне 
право; у сфері спорту та дозвілля: спортивне, 
туристичне, готельне право; у муніципальній 
сфері: будівниче, житлово-комунальне, архітек-
турне право; у дорожньо-транспортній сфері: 
дорожньо-транспортне, залізничне, повітряне, 
автомобільне право. Також у сфері громадського 
порядку і громадської безпеки існує поліцейське, 
прикордонне, надзвичайне право [13, с. 100]. 

Але чинне адміністративне законодавство, 
на жаль, відстає від практики формування та 
діяльності державно-управлінських систем. На 
наш погляд, необхідно розробити, у першу чер-
гу, основні напрями, характер і форми правово-
го впливу на державно-управлінську сферу, до-
цільно виявити своєрідність процедури і методів 
правового регулювання державно-управлінських 
відносин, прийняти нові правові акти щодо за-
хисту громадського порядку, попередження чин-
них проявів у сфері освіти, охорони здоров’я, 
чинного впливу на свідомість і поведінку людей.

КОМПЕТЕНЦІЯ  ОРГАНІВ  ДЕРЖАВНОЇ  ВЛАДИ  У  СФЕРІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ОХОРОНИ  ГРОМАДСЬКОГО  ПОРЯДКУ  В  

СЕРЕДНІХ  НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДАХ  УКРАЇНИ

Дмитро ЗАДАЛЯ,
аспірант Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету

SUMMARY
The article considers the competence of public authorities in the sphere of the protection of public order in the secondary 

schools of Ukraine. The questions that relate to the powers of public authorities to ensure the implementation of state policy 
in the sphere of education. The prospects and development priorities in education, through the implementation of state 
supervision (control) of the activities of educational institutions, regardless of their subordination and forms of ownership. 
Based on the analysis of the current legislation is marked way to increase the efficiency of the public authorities in this area 
of work.

Keywords: state supervision, school, juvenile offenders, public authorities, prevention of crime, social and legal 
protection of children.

* * *
У статті розглянуто компетенцію органів державної влади у сфері забезпечення охорони громадського порядку 

в середніх навчальних закладах України. Висвітлено питання, яке стосується повноважень органів державної влади 
щодо забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти. Визначено перспективи та пріоритетні напрями 
розвитку в галузі освіти шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів не-
залежно від їх підпорядкування та форм власності. На основі аналізу чинного законодавства окреслено шлях підви-
щення ефективності діяльності органів державної влади за цим напрямом роботи. 

Ключові слова: державний нагляд, навчальний заклад, неповнолітній правопорушник, органи державної вла-
ди, профілактика правопорушень, соціально-правовий захист дітей.
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II. Постановка завдання
Метою статті є визначення компетенції ор-

ганів державної влади у сфері забезпечення охо-
рони громадського порядку в середніх навчальних 
закладах України в частині створення безпечних 
умов для навчання і праці учасників навчально-
виховного процесу, запобігання дитячій бездо-
глядності та вчиненню правопорушень серед не-
повнолітніх у контексті безпечної школи.

III. Результати
Для надання однозначної відповіді щодо ком-

петенції органів державної влади у сфері забезпе-
чення охорони громадського порядку в закладах 
освіти треба зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 
6 Конституції України, державна влада в Укра-
їні здійснюється на засадах її поділу на законо-
давчу, виконавчу та судову [7]. Вищим органом 
виконавчої влади в Україні є Кабінет Міністрів 
України, який, згідно з Конституцією України, 
є вищим органом у системі органів виконавчої 
влади. Кабінет Міністрів України спрямовує і 
координує роботу міністерств, інших органів ви-
конавчої влади [1]. Виконавча влада – це одна з 
гілок державної влади, основним призначенням 
якої є організація виконання законів та інших 
нормативно-правових актів, реалізація внутріш-
ньої та зовнішньої політики держави, охорона 
прав і свобод людини та громадянина, що здій-
снюється через побудовану на принципі верти-
кальної підпорядкованості систему спеціально 
створюваних і наділених відповідною компетен-
цією органів. Отже, виконавча влада є одним із 
центрів політичної влади; вона є підзаконною, 
тобто спрямованою на виконання законів та ін-
ших актів законодавства, визначених конституці-
єю держави; універсальною за обсягом повнова-
жень з точки зору предметів відання; побудована 
на принципі вертикальної підпорядкованості; ха-
рактеризується безперервністю діяльності.

До переліку центральних органів виконавчої 
влади України належать міністерства, державні 
служби, державні агентства, державні інспекції, 
інші центральні органи виконавчої влади. Так, від-
повідно до Указу Президента України «Про деякі 
заходи з оптимізації системи центральних органів 
виконавчої влади» від 08.02.2013 р. №96/2013 р. 
[16], утворено Міністерство освіти і науки Украї-
ни та Міністерство молоді та спорту України, ре-
організувавши Міністерство освіти і науки, моло-
ді та спорту України та Державну службу молоді 
та спорту України. 

Міністерство освіти і науки України (далі – 
МОН України) – центральний орган виконавчої 
влади України. МОН є головним органом у сис-

темі центральних органів виконавчої влади із за-
безпечення реалізації державної політики у сфері 
освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної 
діяльності та інтелектуальної власності. МОН 
України узагальнює практику застосування зако-
нодавства з питань, що належать до його компе-
тенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 
законодавства та в установленому порядку вно-
сить їх на розгляд Президентові України та Кабі-
нету Міністрів України. Основними завданнями 
МОН України є: участь у формуванні та забезпе-
ченні реалізації державної політики у сфері осві-
ти, наукової, науково-технічної, інноваційної ді-
яльності та інтелектуальної власності; створення 
умов для здобуття громадянами повної загальної 
середньої освіти; забезпечення розвитку освіт-
нього, наукового та науково-технічного потенці-
алу України; визначення перспектив і пріоритет-
них напрямів розвитку у сфері освіти, наукової, 
науково-технічної, інноваційної діяльності та 
інтелектуальної власності; сприяння функціону-
ванню національної системи науково-технічної 
інформації; забезпечення інтеграції вітчизняної 
освіти і науки у світову систему із збереженням 
та захистом національних інтересів [17].

Як ми бачимо, одними з основних завдань 
МОН України є: участь у формуванні та забез-
печенні реалізації державної політики у сфері 
освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної 
діяльності та інтелектуальної власності; ство-
рення умов для здобуття громадянами повної за-
гальної середньої освіти. МОН України відповід-
но до покладених на нього завдань бере участь 
у: розробленні проектів Державної програми 
економічного та соціального розвитку України, 
Державного бюджету України, Програми діяль-
ності Кабінету Міністрів України; розробляє 
державні стандарти освіти, здійснює контроль за 
їх додержанням; визначає мінімальні нормативи 
матеріально-технічного фінансового забезпечен-
ня навчальних закладів [14]. 

Наступним органом державної влади у сфе-
рі забезпечення охорони громадського порядку в 
навчальних закладах освіти є Державна інспек-
ція навчальних закладів України (далі – ДІНЗ 
України або Державна інспекція) –центральний 
орган виконавчої влади, який утворений 6 квітня 
2011 р. Діяльність ДІНЗ України спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України че-
рез міністра освіти і науки України. Основними 
завданнями Державної інспекції є: реалізація дер-
жавної політики у сфері освіти шляхом здійснен-
ня державного нагляду (контролю) за діяльністю 
навчальних закладів незалежно від їх підпорядку-
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вання і форм власності, внесення на розгляд мі-
ністра пропозицій щодо формування державної 
політики у зазначеній сфері [18].

ДІНЗ України відповідно до покладених на 
неї завдань здійснює контроль за виконанням на-
вчальними закладами положень Конституції, за-
конів України та інших нормативно-правових ак-
тів з питань освіти; вивчає роботу органів управ-
ління освітою щодо реалізації ними державної 
політики у сфері освіти, ефективності управління 
навчальними закладами; проводить комплексні 
перевірки дошкільних, загальноосвітніх, поза-
шкільних і професійно-технічних та вищих на-
вчальних закладів, контролює проведення атеста-
ційної експертизи та координує роботу, пов’язану 
з програмно-методичним забезпеченням атестації 
цих навчальних закладів; здійснює планові захо-
ди державного нагляду (контролю) в системі за-
гальноосвітньої, професійно-технічної та вищої 
освіти з періодичністю, залежно від ступеня ри-
зику від провадження господарської діяльності з 
надання освітніх послуг тощо.

Наступною ланкою діяльності у сфері освіти є 
Департамент освіти і науки при обласній держав-
ній адміністрації. Департамент освіти і науки при 
обласних державних адміністраціях створюються 
на підставі розпоряджень голів обласних держав-
них адміністрацій і є структурним підрозділом 
обласної державної адміністрації, підзвітним та 
підконтрольним її голові та Міністерству освіти і 
науки України, а з питань здійснення контролю за 
діяльністю підпорядкованих навчальних закладів 
– Державній інспекції навчальних закладів. Та-
ким чином, ми бачимо, що до компетенції органів 
державної влади у сфері освіти не входить забез-
печення охорони громадського порядку в навчаль-
них закладах. Проведений аналіз нормативно-
правової бази діяльності виконавчої влади у сфері 
освіти надав можливість з’ясувати, що на сьогод-
ні не існує жодного документа або посилання на 
норму права, яка б встановлювала компетентний 
нагляд за дітьми шкільного віку в контексті без-
печної школи.

Відповідно до Положення про Міністерство 
соціальної політики України [19], затвердженого 
Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. 
№389/2011, основними завданнями Міністерства 
соціальної політики України (далі – Мінсоцполі-
тики України), є такі: формування та реалізація 
державної політики стосовно визначення держав-
них соціальних гарантій щодо прав громадян на 
працю, оплату праці, а також щодо нормування 
та стимулювання праці, професійної кваліфікації 
робіт і професій, умов праці; участь у розроблен-

ні та реалізація державної політики щодо запо-
бігання насильству в сім’ї, проведення роботи із 
соціально-правового захисту дітей, запобігання 
бездоглядності та правопорушенням серед них, 
із соціально-психологічної реабілітації найбільш 
вразливих категорій дітей, контролю та координа-
ції діяльності служб у справах дітей; координації 
діяльності відповідних підрозділів органів вну-
трішніх справ, органів опіки і піклування у питан-
нях запобігання насильству в сім’ї.

Щодо компетенції органів державної влади у 
сфері забезпечення охорони громадського поряд-
ку в середніх закладах освіти треба зазначити, що, 
відповідно до ст. 1 Закону України «Про органи 
і служби у справах дітей та спеціальні установи 
для дітей» від 24.01.1995 р. №20/95, здійснен-
ня соціального захисту дітей і профілактики се-
ред них правопорушень покладається в межах 
визначеної компетенції на: центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері сім’ї та дітей, відпо-
відні структурні підрозділи обласних, міських, 
районних державних адміністрацій, виконавчих 
органів міських і районних у містах рад; упо-
вноважені підрозділи органів внутрішніх справ; 
приймальники-розподільники для дітей органів 
внутрішніх справ; школи соціальної реабілітації 
та професійні училища соціальної реабілітації 
органів освіти; центри медико-соціальної реа-
білітації дітей закладів охорони здоров’я; спеці-
альні виховні установи Державної кримінально-
виконавчої служби України; притулки для дітей; 
центри соціально-психологічної реабілітації ді-
тей; соціально-реабілітаційні центри (дитячі міс-
течка) [3]. Основними завданнями центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері захисту прав дітей: є проведення 
роботи серед дітей з метою запобігання правопо-
рушенням; порушення перед органами виконав-
чої влади та органами місцевого самоврядуван-
ня питання про притягнення до відповідальності 
згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які 
допустили порушення прав, свобод і законних ін-
тересів дітей, тощо.

Уповноважені підрозділи органів внутрішніх 
справ зобов’язані проводити роботу щодо запобі-
гання правопорушенням дітей; виявляти, припи-
няти та розкривати кримінальні правопорушення, 
вчинені дітьми, вживати з цією метою оперативно-
розшукових і профілактичних заходів, передбаче-
них чинним законодавством; розглядати у межах 
своєї компетенції заяви і повідомлення про пра-
вопорушення, вчинені дітьми; виявляти причини 
та умови, що сприяють вчиненню правопорушень 
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дітьми, вживати в межах своєї компетенції заходи 
щодо їх усунення; брати участь у правовому ви-
хованні дітей тощо.

Структура Управління кримінальної міліції 
у справах дітей МВС України має чітку органі-
зацію та складається з трьох відділів: 1) відділу 
організаційно-аналітичної роботи та норматив-
ного забезпечення; 2) відділу протидії дитячій 
злочинності та розшуку дітей; 3) відділу про-
філактики правопорушень серед дітей. У скла-
ді кримінальної міліції у справах дітей діють 
приймальники-розподільники для дітей. Ді-
яльність приймальників-розподільників для ді-
тей затверджена наказом МВС України «Про 
затвердження Положення про приймальники-
розподільники для неповнолітніх органів вну-
трішніх справ» від 13.07.1996 р. № 384 [9], а також 
спільним наказом МВС України та Адміністрації 
Державної прикордонної служби України «Про 
затвердження Інструкції про порядок взаємодії 
між Міністерством внутрішніх справ України і 
Адміністрацією Державної прикордонної служби 
України з питань приймання – передавання та по-
вернення дітей у країни постійного проживання» 
від 25.11.2003 р. № 1426/267 [10].

Відповідно до Інструкції з організації роботи 
підрозділів кримінальної міліції у справах дітей, 
основними її завданнями є: організація та здій-
снення заходів профілактики з дітьми в навчаль-
них закладах, за місцем проживання з метою запо-
бігання вчиненню ними адміністративних і кримі-
нальних правопорушень; організація та здійснен-
ня заходів індивідуальної профілактики з дітьми, 
що вчинили адміністративні та кримінальні пра-
вопорушення, були засуджені до покарання, не 
пов’язаного з позбавленням волі, звільненими зі 
спеціальних виховних установ; вживання заходів 
щодо недопущення рецидивної злочинності серед 
дітей; установлення місцезнаходження дітей у разі 
їх безвісного зникнення; розкриття кримінальних 
правопорушень, учинених дітьми; виявлення та 
припинення фактів жорстокого поводження з ді-
тьми, учинення стосовно них насильства, у тому 
числі батьками, законними представниками; орга-
нізація надання правової та психологічної допо-
моги дітям, які є потерпілими в кримінальному 
провадженні чи стали свідками кримінального 
правопорушення [5].

Так, за даними аналітичної довідки від 
30.04.2012 р., підготовленої за результатами опи-
тування дітей віком 10–17 років у рамках проекту 
«Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 
років незалежності» на виконання Указу Прези-
дента України «Про питання щодо забезпечення 

реалізації прав дітей в Україні» від 16.12.2011 р. 
№ 1163 Українським інститутом соціальних дослі-
джень імені О. Яременка за технічної підтримки 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), 48% опитаних 
дітей у регіонах України знають про порушення 
права дітей на освіту. Діти зазначають, що в їх 
житті траплялися випадки, коли до них ставилися 
образливо, знущалися або били за останні 12 мі-
сяців (8%); потерпали від образливого ставлення 
однокласників одногрупників (6%); терпіли таке 
ставлення від інших учнів/студентів навчального 
закладу та від учителів, викладачів (5%); близь-
ко 2% дітей потрапляли в ситуації, коли над ними 
знущалися їх однокласники, одногрупники (2%), 
інші учні (1,5%) чи вчителі (1%); відзначили ви-
падки, коли насильство мало фізичний прояв з 
боку однокласників, одногрупників (1,5%), інших 
учнів чи вчителів (по 1%) [11]. 

Установлено, що кримінальною міліцією у 
справах дітей як головного органу системи про-
філактики робота з неповнолітніми, які вчинили 
злочини або схильні до їх вчинення, належно не 
здійснюються. Профілактичні заходи, які нею 
вживаються, є безсистемними, мають формаль-
ний характер та позитивних результатів не дося-
гають. Збільшилася кількість злочинів, скоєних у 
громадських місцях (71 481, або на 23%, питома 
вага – 14%). Переважно (56%) такі злочини вчи-
нювалися на вулицях, майданах, у парках і скве-
рах [6].

На наш погляд, це стало можливим через неви-
конання органами та закладами освіти вимог За-
кону України «Про освіту» [4] щодо проведення з 
учнями виховної роботи. Не забезпечено ефектив-
ної взаємодії з органами внутрішніх справ, служ-
бами у справах дітей щодо запобігання негатив-
ним явищам в учнівському середовищі. 

Такому становищу сприяє зволікання Мініс-
терством освіти і науки України з розробленням 
порядку ведення внутрішнього шкільного обліку 
учнів, схильних до вчинення правопорушень. 

На думку О.М. Джужи, ефективність профілак-
тичної діяльності злочинності серед неповноліт-
ніх та молоді залежить від професійної готовнос-
ті працівників міліції до її здійснення; наявності 
чіткого алгоритму дій при використанні спеціаль-
ного інструментарію для виявлення дисфункціо-
нальних сімей, у яких підростають неповнолітні, 
схильні до девіантної, делінквентної та ад’єктивної 
поведінки; встановлення особливостей соціальної 
ситуації їх розвитку, підлітково-молодіжної суб-
культури, індивідуально-психологічних рис непо-
внолітніх правопорушників [2].

За даними Міністерства внутрішніх справ, у 
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2011 р. рівень правопорушень серед неповноліт-
ніх зріс на 2,9%. У цілому в Україні кількість не-
повнолітніх, які скоїли протиправні дії, зменши-
лася на 2,1%, проте впродовж 2011 р. зростання 
цього показника відбулося в Івано-Франківській 
(на 3,3%), Київській (на 12,7%), Львівській (на 
6,1%), Полтавській (на 25.4%), Рівненській (на 
16,1%), Тернопільській (на 4,1%), Херсонській 
(на 14,4%), Хмельницькій (на 8,6%), Чернігів-
ській (на 42,7%), Чернівецькій (на 15,7%) облас-
тях і м. Києві (на 2,6%). У 2011 р. на 54,5% зросла 
кількість підлітків, які стали правопорушниками 
повторно; на 4% збільшилася кількість учнів, які 
вчинили протиправні дії у складі груп. На 17,1% 
зросла кількість правопорушень, скоєних непо-
внолітніми або за їх участю у сфері обігу нарко-
тичних засобів, психотропних речовин, їх анало-
гів або прекурсорів [21].

На думку О.Г. Поволоцької, до важливої гру-
пи суб’єктів, що не лише беруть найактивнішу 
участь у профілактиці правопорушень серед ді-
тей, але й безпосередньо здійснюють профілак-
тичну діяльність, що є однією із функцій їхньої 
роботи, є органи, які перебувають у підпорядку-
ванні МВС України. В органах внутрішніх справ 
профілактичну функцію здійснюють усі струк-
турні підрозділи і служби в межах своїх повно-
важень, використовуючи при цьому властиві тіль-
ки їм форми та методи діяльності. У структурі 
органів внутрішніх справ виділено дві основні 
групи суб’єктів здійснення профілактики право-
порушень серед неповнолітніх. До першої групи 
належать ті служби та підрозділи, які здійсню-
ють профілактичну роботу серед неповнолітніх 
поряд з виконанням більш широких службових 
обов’язків (кримінальна міліція, міліція громад-
ської безпеки). Друга група – служби та підрозді-
ли, які безпосередньо здійснюють профілактичну 
роботу серед неповнолітніх (кримінальна міліція 
у справах дітей, приймальники-розподільники 
для дітей) [15, с. 7–8].

Важливість участі органів державної влади у 
сфері забезпечення охорони громадського поряд-
ку у процесі реагування на правопорушення під-
креслює також відомий норвезький кримінолог 
Н. Крісті. У своїй праці «Щільність суспільства» 
він сформулював результат своїх досліджень та-
ким чином: правоохоронні органи держави не мо-
жуть (і ніколи не могли) контролювати рівень зло-
чинності у суспільстві; єдине, що може бути засо-
бом контролю та впливу на злочинність, – це став-
лення суспільства (а точніше, конкретних громад) 
до фактів порушення громадського порядку. Ще 
раніше він висловлював думку про те, що чинна 

система правосуддя відібрала право власності на 
конфлікт у своїх громадян [20]. На думку видатно-
го вченого, дуже важливо, щоб люди мали змогу 
спільно обговорювати наслідки конфліктної або 
кримінальної ситуації і приймати рішення про те, 
як можна виправити ці наслідки. Саме під час та-
кого процесу відбувається формування суспільної 
моралі та розуміння того, що є суспільно корис-
ною поведінкою [8].

IV. Висновки 
Таким чином, проведений аналіз компетенції 

органів державної влади у сфері забезпечення охо-
рони громадського порядку в середніх закладах 
освіти України надав нам можливість з’ясувати, 
що під компетенцією в цій сфері слід розумі-
ти комплекс заходів і засобів адміністративно-
правового характеру, виконання яких покладаєть-
ся на органи державної влади, первинною ланкою 
якої має бути Державна інспекція навчальних за-
кладів України, тому є необхідність включення до 
третього розділу КУпАП «Органи, уповноважені 
розглядати справи про адміністративні правопору-
шення» Державної інспекції навчальних закладів 
України як центрального органу виконавчої вла-
ди з реалізації державної політики у сфері освіти 
шляхом здійснення державного нагляду (контро-
лю) за діяльністю навчальних закладів незалежно 
від їх підпорядкування та форм власності.

Одночасно пропонуємо внести доповнення до 
Положення про Державну інспекцію навчальних 
закладів України від 8 квітня 2011 р.:

- у п. 4, «спільно із співробітникам служби 
охорони громадського порядку Міністерства вну-
трішніх справ України здійснювати заходи щодо 
організації охорони громадського порядку в за-
кладах освіти МОН України та формування осо-
бливого правового режиму, ядром якої має бути 
запровадження інституту «шкільних приставів»»;

- у п. 6 вищезазначеного Положення внести до-
повнення «складати протоколи про адміністратив-
ні правопорушення при інспектуванні навчальних 
закладів з питань організації навчально-виховної 
і науково-методичної роботи, використання 
науково-педагогічного потенціалу та матеріаль-
них ресурсів, розвитку матеріально-технічної 
бази і соціальної сфери.

Доведено, що хоча правові основи діяльності 
органів і служб у справах дітей, на які покладено 
функцію здійснення соціального захисту і профі-
лактики правопорушень серед осіб, які не дося-
гли вісімнадцятирічного віку, визначено Законом 
України «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей» від 24.01.2010 р., 
ситуація з правопорушеннями неповнолітніх май-
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же не змінилася, чинна система не дає позитивних 
результатів. Однією з проблем системи профілак-
тики правопорушень серед дітей є відсутність 
налагодженої міжвідомчої взаємодії, що підтвер-
джується статистичними даними, наведеними у 
дослідженні.
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