
Розділ XXIII Законність і правопорядок

  

  

Ніхто не має прав як таких, крім прав виконувати свій обов’язок.

  

О. Конт

  

 

  

§ 1. ЗАКОННІСТЬ ЯК ОДНА З ВАЖЛИВИХ ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ

  

  

Законність — фундаментальна категорія всієї юридичної науки і практики, а її рівень і
стан віддзеркалюють правове життя суспільства і його громадян.

  

Право є великою цінністю і фактором соціального життя. Проте його реальність
визначається не тільки тим, що воно знаходить своє вираження у формальних
нормативно-правових актах — законах, указах, постановах, кодексах та інших
систематизованих актах. Право реальне перш за все тому, що владна воля, відображена
у законах, втілюється в поведінці людей — громадян, які виконують закон, осіб, які
вступають у відносини шляхом укладання договорів, суддів та інших посадових осіб, які
застосовують закон.
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Навіть найдосконаліший закон живе тільки тоді, коли він виконується, впливає на
суспільні відносини, на свідомість і поведінку людей. Властиво, ця сторона права, яка
пов'язана з життям закону, його дійсністю, і характеризується поняттям «законність».

  

Проблема законності — одна з центральних у теорії держави і права. Актуальність її
очевидна як у теоретичному, так і практичному плані.

  

В юридичній науці склалася традиційна концепція законності, суть якої полягає в
суворому й неухильному дотриманні й виконанні чинного законодавства усіма суб'єктами
права. А з точки зору функціональної ролі законність розглядається як принцип, як
метод здійснення влади, як режим суспільного житія, як система вимог, які висуваються
до особи.

  

Як стійке явище суспільного життя, законність виникає і формується в умовах
цивілізованого суспільства, що спроможне забезпечити реальну рівність громадян перед
законом. Такі умови значною мірою створюються ринковими відносинами, за яких
свобода приватної власності є рівною можливістю для всіх. Забезпечити рівність у сфері
виробництва матеріальних та нематеріальних благ, поставити виробників в однакові
умови — головне завдання правової держави. Майнова ж нерівність створюється не
юридичними законами, а природними можливостями кожної людини. А тому до тих пір,
поки в суспільстві існує нерівне становище людей у сфері виробництва матеріальних,
духовних цінностей, неможна говорити про їх рівність перед законом і, відповідно, про
законність.

  

Вимога додержуватись виданих державою законів сформована давно. Ще римські
юристи говорили про безумовну необхідність дотримання законів (закон суворий, але це
закон — dura lex, sed lex).

  

Система римського права є юридичною базою законності у сфері регулювання майнових
відносин, яку в подальшому було перетворено в більш цивілізовані форми, поступово
забезпечуючи реальною рівністю перед законом усіх учасників суспільних відносин.

  

У суспільстві, що функціонує в режимі міцної законності, реально існує чітке
розмежування і гармонійна взаємодія законодавчої, виконавчої та судової влади. Руссо,
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наприклад, бачив головне завдання законності втому, щоб забезпечити щастя і благо
всім громадянам, свободу і рівність перед законом для всіх. Ці загальні ідеї, висловлені
не тільки Руссо, а й багатьма іншими мислителями минулого, знаходять своє втілення в
сучасному цивілізованому світі.

  

Законність виражає загальний принцип відношення суспільства до права в цілому. Тому
її зміст необхідно розглядати у трьох аспектах:

  

а)         в плані «правового» характеру суспільного життя;

  

б)         з позиції вимоги загальної поваги до закону і обов'язків його виконання всіма без
винятку;

  

в)         під кутом зору домагання реального захисту і забезпечення прав, інтересів
громадян і охорони правопорядку в цілому від будь-якого свавілля.

  

Отже, зміст законності пов'язаний як із поведінкою пересічних суб'єктів, що
безпосередньо реалізують право, так і з діяльністю державних органів, органів
місцевого самоврядування, посадових осіб щодо його формування, застосування і
захисту.

  

В недалекому минулому вітчизняна наука аналізувала законність переважно в іншому
аспекті й тлумачила її як вимогу бездоганного додержання норм права всіма його
суб'єктами. За своєю сутністю це правильне розуміння, проте воно однобічно відображає
зміст цього явища. В цьому випадку вимоги законності поширюються лише на громадян і
їх організації, органи, що безпосередньо реалізують свої права й обов'язки. Діяльність
органів, що забезпечують правове регулювання (правотворчих і правозастосовчих),
знаходиться поза її змістом.

  

Зазначене розуміння однобічно орієнтувало й юридичну практику. Забезпечення
законності зводилось, головним чином, до роботи контрольно-наглядових і
правоохоронних органів — виявлення порушників правових приписів і їх подальшого
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покарання. Результатом цього і став обвинувальний ухил у їх діяльності. Навіть суд
розглядався як правоохоронний орган, а не орган правосуддя, що гарантує захист прав і
свобод громадян та їх об'єднань.

  

Таке розуміння законності, яке задовольняло потреби тоталітарного режиму, зовсім не
забезпечувало нормального функціонування суспільства в умовах демократії і, тим
більше, не сприяло формуванню і зміцненню правової держави і суспільства.

  

Подібне трактування законності є результатом ототожнення права і закону, коли
будь-який нормативний акт, що походить від держави (навіть антигуманний, реакційний)
— «право» і відповідно вимагає реалізації.

  

Проте такі акти не забезпечують мети правового регулювання, законності. Навпаки,
вони породжують соціальну напругу, обмежують свободу громадян, їх природні права,
завуальовано припускають беззаконність і свавілля в діяльності посадових осіб. Крім
цього, неважко зауважити, що при такому розумінні законності акцент робиться лише на
виконанні норм права, а питання щодо змісту цих норм, які, як відомо, в більшості носять
вольовий характер, залишається поза увагою.

  

Однак законність є комплексним політико-правовим явищем, що відображає правовий
характер організації суспільно-політичного життя, органічний зв'язок права і влади,
права і держави. Не випадково раніше теорія правової держави носила іншу назву —
«планування права».
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§ 2. ЗМІСТ ЗАКОННОСТІ

  

 

  

Аналіз законності, в широкому розумінні, дозволяє розрізняти в її змісті самостійні
моменти діалектики — правові, юридичні й державно-політичні.

  

Законність не відокремлена від загальнообов'язковості права. Власне цей момент
отримав найбільше відображення в науці, в більшості визначень законності. В такому
випадку законність характеризує право, взяте під кутом зору його здійснення. Головне
тут— вимога бездоганного втілення вжиття законів і під/законних нормативних актів, що
базуються на них. Іншими словами, законність у подібному розумінні вимагає
відповідності поведінки суб'єктів суспільних відносин приписам правових норм, тобто
забезпечення реальної правомірної поведінки всіх їх учасників. Цей аспект законності
випливає з самого факту існування права як системи загальнообов'язкових правил. Із
цих позицій про законність можна говорити як про умову життя
державно-організованого суспільства.

  

Інший бік явища, що досліджується, ототожнюється з ідеєю законності, під якою
розуміється ідея, котра формується в суспільній правосвідомості щодо доцільності і
необхідності такого реального стану, коли не залишиться місця для свавілля, буде
фактично досягнута загальність права, дійсна реалізація прав і свобод. Не випадково
законність одночасно трактується і як принцип права, який концентровано відображає
основні особливості останнього, його властивості, що розглядаються в дії, в процесі
реалізації. Внаслідок цього і право аналізується як сила, яка забезпечує організованість
суспільних відносин. Будучи загально-правовим принципом, законність проникає у плоть
правової матерії, визначає її формування, функціонування, розвиток і, зокрема, таку
ознаку права, як верховенство правового закону і піднормативність правозастосовних
актів.

  

Законність, яка розуміється як метод державного керівництва суспільством, передбачає,
що свої функції держава здійснює виключно правовими засобами — шляхом прийняття
нормативних актів і забезпечення їх бездоганної реалізації. А оскільки правове
регулювання поширюється на різні сфери суспільного життя, необхідна достатня
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повнота його регламентації. При цьому держава не тільки формально закріплює правові
норми, а й забезпечує (політичними, організаційними, правовими засобами) їх реалізацію
і захист.

  

У такій державі неможливе свавілля в діяльності посадових осіб, виключається
прийняття рішень за суб'єктивними міркуваннями, вирішення політичних питань силовими
методами. Особливе місце в діяльності держави відводиться законодавчим і судовим
органам.

  

У цей же час законність є принципом діяльності держави. Держава, всі її органи,
посадові особи пов'язані правовими нормами і діють у їх рамках. Законність, яка
розглядається з цієї точки зору, служить принципам не будь-якої, а лише демократичної
держави. Інакше кажучи, законність є антиподом свавілля і беззаконня і перш за все
беззаконня ті самої державної влади і її посадових осіб. Найбільш яскраво цей принцип
проявляється в правовій державі, обумовлюючи її сутність. Таку державу можна
визначити і як державу суворої законності.

  

Разом із тим вимоги реалізації права щодо втілення правових приписів в життя — не
формальна вимога, не самоціль, а умова нормального функціонування суспільства і
держави, забезпечення порядку, організованості і дисципліни. Завдяки законності в
суспільстві впроваджуються ідеї справедливості, гуманізму, особистої і суспільної
свободи. Тому в широкому соціально-політичному розумінні законність можна вважати
режимом суспільно-політичного життя. Це режим, за якого діяльність всіх суб'єктів права
базується на законі, а ідеї права, гуманізму, справедливості, свободи і відповідальності
панують над особистими, вузько груповими інтересами. Режим законності — така
морально-політична атмосфера, при якій у суспільному житті точне і неухильне
виконання законів, реальність і непорушність прав людини є основою життя суспільства,
його громадян.

  

Ще Аристотель вважав законність ознакою найкращої державної форми — політики.
Гегель також протиставляв істинно демократичну державу, де панує закон і свобода
особи, деспотії — «стану беззаконності, в якому особлива воля як така, чи то воля
монарха, чи народу (охлократія), має силу закону чи, точніше, підмінює собою закон»1.

  

Отже, законність — це такий політико-правовий режим, такі умови життя, така правова
атмосфера, які захищають особу від свавілля, народ — від анархії, суспільство в цілому
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— від насильства, хаосу, безпорядку.

  

 

  

  

  

  

 

  

§ 3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ЗАКОННОСТІ

  

  

Термін «вимога законності» вважається сталим у науковій і навчальній юридичній
літературі. В його зміст вкладаються ті принципові положення правового життя
суспільства, без яких реальна законність неможлива. У своїй основі вимоги законності
співпадають з принципами права, оскільки їх реалізація створює оптимальний режим
регулювання суспільних відносин.

  

І все ж таки приписи права і вимоги законності відрізняються. Вимоги законності — це
лише юридичний інструмент втілення в життя загальних приписів права (справедливості,
гуманізму, соціальної рівності). Більше того, сама законність є одним із провідних
принципів права.

  

Законність виступає як необхідність, що виражена в системі відповідних об'єктивних
вимог, які висуваються до всіх суб'єктів, учасників суспільних відносин, урегульованих
правом. Одна частина цих вимог звернена безпосередньо до громадян, організацій, інша
— до різних гілок державної влади (законодавчої, виконавчої, судової).
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Розглянемо названі вимоги більш детально.

  

1.         Втілення ідеї панування права в життя суспільства, держави. Цю ідею висунув ще
Аристотель, вважаючи, що в демократичному суспільстві закон повинен панувати над
усіма. Мова йде про те, що в режимі законності саме праву відводиться основна роль в
регулюванні суспільних відносин. Властиво, що воно, а не особисті, ідеологічні, політичні
та інші подібні мотиви лежать в основі соціального регулювання.

  

Висловлена думка аж ніяк не спонукає до запровадження тотальної правової
регламентації всіх сфер життя. Право повинно регламентувати тільки ті відносини, які
об'єктивно цього потребують. Причому законодавство має бути досконалим із технічної
сторони, достатньо чітким, визначеним, не допускати свавільного тлумачення і
застосування, наявності прогалин. Проте це лише один аспект проблеми. Підкреслюючи
панування закону, слід пам'ятати, що закон і право не ідентичні поняття. Політична
практика показує, що, наприклад, при тоталітарних режимах, деспотичних формах
правління самі закони виступають виразником свавілля.

  

У законодавстві повинні відбиватися гуманізм, справедливість (ця вимога законності
визначає також термін «правозаконність»). Тільки при наявності законодавства, яке
адекватне об'єктивній природі суспільних відносин, основним правовим принципам, ідеям
свободи, гуманізму і справедливості, забезпечується режим законності.

  

2.         Верховенство правового закону. Закон — акт вищої юридичної сили, що
приймається органом законодавчої влади, референдумом, який має безпосередньо
виражати волю народу, інтереси громадянського суспільства. Тому законність
пов'язується перш за все з пануванням правових законів.

  

Найвищу юридичну силу має Конституція — Основний Закон держави. Тому в змісті
законності як один із важливих компонентів виділяється конституційна законність.

  

Верховенство правового закону проявляється у верховенстві не тільки законодавчого
змісту, а й форми. Це означає, що нормативні акти повинні прийматися у суворо
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встановленому законом порядку і формі. Тільки тоді вони більш повно будуть втілювати
волю більшості, інтереси суспільства, основні ідеї й принципи права, забезпечувати
режим дійсної законності.

  

3. Рівність усіх перед законом. Перед законом усі повинні бути рівні. У всіх повинні бути
рівні обов'язки щодо додержання правових приписів, в однакових умовах усі повинні бути
наділені рівними правами і не мати переваг, усі права повинні бути однаково захищені.
Цей принцип проповідував ще Цицерон, який стверджував, що «під дію закону повинні
підпадати усі» 1.

  

4. Бездоганне дотримання (виконання) положень правових актів усіма суб'єктами права. 
В цій вимозі диктується необхідність реалізації державно-владних приписів (зобов'язань і
заборон), їх обов'язковість для усіх суб'єктів права.

  

5. Забезпечення належної реалізації прав і свобод. Ця вимога звернена насамперед до
компетентних органів держави. Недостатньо надати громадянам права. Важливим є
створення умов, що забезпечать їх виконання, систему організаційних, юридичних
заходів, які гарантують їх захист. Конституція України надала громадянам широке коло
прав і свобод. Проте багато з них досі не забезпечені достатньо ефективним механізмом
реалізації, інші не підкріплені економічно.

  

6. Належне та ефективне застосування права. Назване правило теж адресовано
переважно до державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, до
компетенції яких входить обов'язок забезпечити реалізацію норм права. Згадаємо, що
застосування права — діяльність компетентних органів і посадових осіб. Справа не
тільки в тому, що вони повинні діяти суворо в межах закону. Законність потребує
ефективної правозастосовної діяльності, що передбачає недопущення бюрократизму,
тяганини, байдужості до інтересів людей, своєчасну реакцію на будь-які заяви громадян
щодо обмеження їх прав і свобод, прийняття ефективних правозастосовних актів,

  

7. Послідовна боротьба з правопорушеннями. Законність вимагає, щоб будь-які відступи
від приписів законів своєчасно викривалися, наслідки правопорушень усувались, а винні
в їх скоєнні неминуче притягувались до відповідальності.
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8. Неприпустимість свавілля в діяльності державних органів, органів місцевого
самоврядування, посадових осіб. Державні органи, органи місцевого самоврядування,
посадові особи, які приймають владні рішення, повинні керуватися не особистими чи
вузько груповими інтересами, а конкретними правовими принципами і враховувати при
цьому інтереси всього суспільства, держави, правові приписи і вимоги моралі. Це
правило ввернено не тільки до правозастосовних, а й до правотворчих органів, які
повинні виключати прогалини і протиріччя в праві, що створюють умови для свавілля,
суб'єктивізму, волюнтаризму.

  

З урахуванням сказаного можна Дати наступне визначення законності.

  

Законність — це суспільно-політичний режим точного і неухильного здійснення законів та
інших нормативних актів всіма суб’єктами суспільних відносин як у сфері правотворчості,
так і в сфері реалізації правових норм; режим, яким забезпечується послідовна боротьба
з правопорушеннями і свавіллям, всебічна охорона прав та інтересів особи, суспільства і
держави.

  

 

  

  

  

  

 

  

§ 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАКОННОСТІ

  

  

Реальна (а не формальна) законність повинна будуватися на відповідних принципах,
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основоположних засадах, керівних ідеях, що забезпечують її демократичний гуманний
характер.

  

1.         Верховенство права. В Україні діє принцип верховенства права (правового
закону). Найвищу юридичну силу має Конституція України, норми якої мають пряму дію.
Всі інші нормативні акти (Конституція, нормативні акти Автономної Республіки Крим) не
повинні суперечити Конституції і законам України.

  

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень, що передбачені Конституцією
та законами України (ст. 8, 18 Конституції України).

  

Відносно громадян діє принцип: «дозволено все, що прямо не заборонено законом».
Державні органи, органи місцевого самоврядування, посадові особи діють за принципом
«дозволено дишете, що прямо визначено законом».

  

2.         Єдність законності. При всій різноманітності чинних законів і нормативних актів,
при всіх місцевих особливостях законність повинна бути одна для всієї країни. Розуміння і
застосування законів повинно бути однаковим на всій її території. Неприпустимі спроби
створення в областях, районах своєї закон пості, яка відрізнялася б від
загальнодержавної.

  

Проте єдність законності не означає шаблону в застосуванні правових актів, обмеження
самостійності та ініціативи На місцях. Мова йде лише про те, щоб не допускалися
відхилення від загальних правових вимог, щоб врахування особливостей місцевих умов,
звичаїв, традицій не було спрямоване на обхід закону.

  

На всій території України закон однаковою мірою повинен діяти стосовно до всіх суб'єктів
права.

  

3. Всезагальність законності. Законність не може бути вибірковою, її вимоги звернені до
всіх суб'єктів без винятку. Правові приписи повинні виконувати всі громадяни та їх
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об'єднання, посадові, службові особи, державні органи, органи місцевого
самоврядування тощо.

  

4. Реальний характер законності має місце , коли вимоги закону не тільки
проголошуються, а й виконуються, впроваджуються в життя.

  

5. Забезпечення прав людини і громадянина. Одним із важливих принципів законності є
ідея здійснення законів в інтересах людини і для забезпечення її прав. Основні права та
обов'язки людини і громадянина закріплені в Конституції України і деталізуються у
поточному законодавстві. Здійснення цих законів забезпечує права людини у всіх
сферах її життєдіяльності.

  

6. Невідворотність і своєчасність відповідальності за правопорушення. Кожне скоєне
правопорушення повинно потягти за собою відповідальність винної особи. Важливо не
тільки те, щоб винний був своєчасно покараний за скоєне правопорушення, а також те,
щоб жодне правопорушення не лишалося нерозкритим.

  

1. Доцільність законності. Критерієм оцінки ролі законності повинно бути те, як вона
сприяє досягненню мети держави і суспільства, наскільки вона забезпечує вирішення
завдань соціального прогресу, захисту прав і свобод громадян.

  

Доцільність законності випливає перш за все з цінності самого права як виразника
свободи, рівності, справедливості як засобу забезпечення правопорядку, організованості
і дисципліни.

  

Властиво, в праві, в законі має бути виражена найвища соціальна доцільність.

  

Викладене дозволяє говорити про презумпцію доцільності виданого нормативного акта.
Ця презумпція у свою чергу диктує необхідність точної і неухильної реалізації правових
приписів, незалежно від суб'єктивного відношення суб'єктів реалізації права до цих норм.
Тільки політико-правовий режим законності, що заснований на доцільності, може
захистити суспільство від випадковостей, волюнтаризму і суб'єктивізму окремих осіб.
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Інакше кажучи, з точки зору цілей правового регулювання в будь-якій ситуації доцільно
додержуватись приписів закону, відступ від них завжди недоцільний.

  

Законність завжди доцільна, і доцільність виступає як принцип, основа законності.

  

Дещо по-іншому доцільність знаходить вияв у процесі застосування права, де урахування
користі, ефективності, наслідків рішення, яке приймається, не тільки допустиме, а й
необхідне. Проте і тут доцільність повинна досягатися в межах законності.

  

8.  Взаємозв'язок законності з культурою. За відсутності законності немає й культури. Ці
два поняття зумовлюють одне одного. Якщо нема достатньої культури, то нема й
законності. Крім того, за законність треба боротися культурно.

  

9.  Взаємозв'язок законності та справедливості. Не тільки сам закон, а й способи його
здійснення, а також його втілення у повсякденне життя мають спиратися на
справедливість.

  

10. Законність і демократія. Демократія (в перекладі з грецької — народовладдя)
означає:

  

1) широку участь громадськості в управлінні справами держави і суспільства;

  

2) підвищення активності політичних партій і громадських організацій, інших громадських
об'єднань;

  

3) зміцнення правової основи державного і суспільного життя;
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4) утвердження прав і свобод людини;

  

5) свободу інформації та постійне врахування громадської думки;

  

6) вдосконалення системи, порядку формування і діяльності державних органів і органів
місцевого самоврядування.

  

Законність є невід'ємним елементом демократії. Демократія не може бути над законом чи
поза законом, а тільки в межах закону1.

  

Важливо відзначити, що завдяки своїм принципам законність виступає як найбільш
ефективний, гуманний, справедливий режим суспільно-політичного життя, а будь-який
відступ від цих принципів, їх недооцінка призводять до порушення законності,
приниження її соціальної цінності, ефективності правового регулювання в цілому.

  

Потрібно розрізняти законність як систему формальних вимог і реальну законність. На
практиці вимоги законності в тій чи іншій мірі порушуються, мають місце відступи від
правових приписів. Отже, реальна законність має кількісні показники, що визначають її
рівень у конкретному суспільстві.
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§ 5. ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ

  

 

  

Питання про гарантії — складна і самостійна проблема в рамках єдиної теорії законності.
Це той її елемент, який переводить ідею законності з галузі наукових досліджень у
практичну сферу діяльності людини, суспільства і держави. Незважаючи на свою
значимість, вимоги законності не втілюються в життя автоматично, стихійно. Щоб правові
приписи не залишились на папері (і тим більше не порушувались), необхідні відповідні
умови і визначений комплекс організаційних, ідеологічних, політичних, юридичних
заходів, які забезпечують реалізацію, тобто гарантії законності.

  

Гарантії законності — це об’єктивні умови і суб’єктивні фактори, а також спеціальні
засоби і заходи, за допомогою яких забезпечується режим законності.

  

Серед названих гарантій потрібно чітко розрізняти загальні умови і спеціальні засоби та
заходи.

  

Загальні умови — суто об'єктивні (економічні, політичні та ін.) умови суспільного життя, в
яких здійснюється правове регулювання. Ці умови створюють макросередовище
реалізації права, його функціонування, зумовлюючи при цьому і спеціальні засоби щодо
зміцнення законності.

  

Нерідко в літературі загальні умови як гарантії законності трактуються доволі широко.
Під економічними гарантіями розуміється існуюча система господарства, форми
власності, під політичними — політична система та ін.

  

На нашу думку, таке розуміння гарантій не може задовольняти потреби практики, тому
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що їх вплив на стан законності неоднозначний, деколи вони впливають на неї негативно.
Тому загальні умови необхідно розглядати конкретно, виділяючи в них фактори, які
позитивно впливають на реалізацію права.

  

Важливою передумовою найкращого використання сприятливих умов у діяльності щодо
зміцнення законності є їх максимально можлива конкретизація. Економічний лад,
політична система, пануюча ідеологія навряд чи можуть розглядатися як фактори, що
забезпечують законність. Проаналізуємо це положення на прикладі власності. Довгий
час вважали, що соціалістична власність (на відміну від приватної) сама по собі є умовою
забезпечення законності. Такий висновок ґрунтувався на припущенні, що вона породжує
у людини відчуття господаря, власника засобів виробництва, сприяє їх збереженню,
захисту. Проте, як ми всі переконались, соціалістична власність стала причиною
породження й інших, сторонніх від законності явищ — безгосподарності, розкрадання та
ін.

  

Мова йде про те, щоб виділити з умов суспільного життя ті, що сприяють зміцненню
законності, створити передумови для їх розвитку і впливу на людей, у тому числі і шляхом
використання організаційних заходів, спеціальних засобів для нейтралізації дії
негативних факторів.

  

Розглянемо ці загальні умови, які виступають гарантами законності.

  

Економічні умови. Це стан розвитку суспільства, організація системи господарювання та
ін. Умовами, що забезпечують законність, тут виступають такі фактори, як ступінь
організованості в економічній сфері, ритмічна і злагоджена робота господарського
організму, постійне зростання продуктивності праці, стабільна грошова система та ін.
Подібні фактори найбезпосереднішим чином впливають на рівень законності. Так, в
умовах нестабільності економіки, спаду виробництва, розриву господарських зв'язків,
росту цін, нестримної інфляції зростає соціальна напруга в суспільстві, що, як відомо,
призводить до анархії, дезорганізації, зростання кількості злочинів, причому не тільки
господарських.

  

Політичні умови. Основною політичною умовою стабільної законності є сильна державна
влада. Сила державної влади визначається не величиною армії, не потужністю
репресивного апарату. Сильна державна влада — це стійка, легітимна влада, яка
користується підтримкою суспільства, спроможна забезпечити реалізацію приписів, які
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вона приймає. Сильна держава гарантує стабільний розвиток суспільства, безпеку
людей, ефективну боротьбу зі злочинністю, корупцією та іншими антисоціальними
явищами.

  

В умовах дезорганізації державно-владних структур, боротьби за владу, неспроможності
держави забезпечити реалізацію рішень, що приймаються, низького рівня виконавчої
дисципліни, розквіту бюрократизму, корупції законність не тільки не підвищується, а й
знижується, причому до небезпечної межі. Важливою умовою зміцнення держави,
забезпечення законності й правопорядку є демократія. Демократична держава — не
слабка аморфна влада. Це система сильної і в той же час цілком відповідальної перед
народом влади, яка заснована на демократичних принципах формування і
функціонування (розподіл влад, парламентаризм, гласність, верховенство Конституції та
ін.)

  

Ідеологічні умови. Стан законності багато в чому визначається рівнем політичної,
правової і загальної культури населення. Законність передбачає такий рівень правової
культури, коли повага до права, закону стає особистим переконанням людини, причому
не тільки рядового громадянина, а в першу чергу державного службовця, законодавця.

  

Необхідний рівень культури забезпечується організацією правової пропаганди, чіткою
системою виховання у громадян високих моральних якостей, відповідальності,
патріотизму, відчуття права й законності.

  

В умовах руйнації системи виховання ідеологічний вакуум заповнюється сторонніми
суспільству поглядами, що негативно впливають на стан дисципліни, організованості,
законності (поширення порнографії, насильства, жорстокості, культ сили та ін.),
сприяють зростанню правопорушень, злочинності, ставлять під загрозу режим
законності.

  

Соціальні умови. Законослухняність громадян, їх повага до закону, реалізації його
приписів багато в чому залежить від становища, яке склалося в соціальній сфері.
Падіння життєвого рівня населення, зростання безробіття, вартості життя, соціальних
послуг безпосереднім чином відбивається нарівні законності, провокує громадян на
пошук шляхів незаконного збагачення, обхід законів, породжує національні й соціальні
конфлікти та ін. Міцна законність можлива тільки в умовах соціальної стабільності,
впевненості громадян у непорушності своїх соціальних прав і свобод.

 17 / 33



Розділ XXIII Законність і правопорядок

  

Правові умови. Стан законності як політико-правового явища обумовлений станом самого
права, системою законодавства. Чинне законодавство повинно бути достатньо повним,
стабільним, забезпечуватись високим рівнем юридичної техніки, необхідними
механізмами реалізації й охорони. Важливе значення для реалізації права і рівня
законності мають правові засоби, методи, способи і типи правового регулювання, що
використовуються законодавцем, принципи, на яких будується законодавство країни.
Законодавство, яке відстає від динамічного розвитку суспільних відносин, ускладнює
боротьбу зі злочинністю.

  

Гарантіями законності є також відповідні суб'єктивні фактори. Серед них слід відзначити
стан правової науки, повноту і розвиток у ній прогресивних гуманних ідей, положень,
науково-теоретичних конструкцій. Безпосередній вплив на рівень законності мають
пануючі в науці науково-теоретичні концепції, доктрини. Наприклад, ігнорування таких
«буржуазних» (так їх називали за часів соціалізму) теорій, як ідея правової держави,
розподіл влади, парламентаризм та ін. Насправді науково-теоретична розробка ідей
правової держави, впровадження основних її положень у законодавчу і правозастосовну
практику дозволило зміцнити законність у діяльності державних органів, органів
місцевого самоврядування, посадових осіб тощо.

  

Рівень законності визначається й ефективною діяльністю політичних сил, правильно
вибраними пріоритетами при прийнятті політичних рішень, готовністю і вмінням
відповідних органів вести боротьбу за зміцнення законності.

  

Спеціальні засоби забезпечення законності — це юридичні й організаційні засоби,
призначені виключно для забезпечення законності. 
Серед них можна виділити юридичні й організаційні гарантії (засоби).

  

Юридичні гарантії— це обумовлена особливостями економічного і суспільного ладу
система умов і засобів, яка закріплена в діючому законодавстві і безпосередньо
спрямована на забезпечення законності, безперешкодне здійснення, захист прав і
свобод.

  

На підставі викладеного можна визначити загальні риси юридичних гарантій. Вони
обумовлені соціально-економічним і державно-правовим розвитком суспільства і
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природою законності.

  

Вони носять безпосередній і цільовий характер; закріплені в чинному законодавстві;
нормативно-юридичною основою їх застосування є право.

  

Серед юридичних гарантій розрізняють наступні:

  

1. Засоби виявлення (розкриття) правопорушення. Ці гарантії пов'язані з роботою
компетентних державних органів, яка спрямована на виявлення правопорушень із метою
припинення і ліквідації їх наслідків. Деякі гарантії пов'язані з діяльністю громадян.
Наприклад, оскарження незаконних дій посадових осіб у суді.

  

2. Засоби попередження правопорушень. Це закріплені в праві засоби, що дозволяють
запобігти можливим правопорушенням. Наприклад, ст. 36 КЗпП України передбачає
підстави припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого
органу (ст. 40, 41 КЗпП) тільки за попередньою згодою профспілкового органу.

  

Ця згода має єдину мету — попередити можливе порушення адміністрацією трудових
прав громадян, не допустити незаконного звільнення. Попереджувальну роль відіграють
і такі засоби, як огляд багажу, митний огляд та ін.

  

3. Засоби припинення правопорушень. До них відносяться засоби, що спрямовані на
припинення, недопущення правопорушень, порушення прав, свобод громадян і
організацій. Це — затримання, арешт, обшук, підписка про невиїзд, інші заходи
(призупинення, скасування незаконних актів тощо).

  

4. Заходи щодо захисту і відновлення порушених прав, ліквідація наслідків
правопорушень. Такими є примусове стягнення коштів на утримання дитини (аліментів),
віндикація (примусове вилучення майна з чужого незаконного володіння) та ін.
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5. Юридична відповідальність. Під нею ми розуміємо покарання особи, яка винна в
скоєнні правопорушення. Цей засіб є важливим і необхідним для зміцнення законності,
причому його ефективність визначається не жорстокістю, а невідворотністю.

  

6. Серед юридичних гарантій особлива роль належить процесуальним гарантіям, тому що
процес є формою життя матеріального права. Формально закріплені права можуть
отримати реальне життя лише маючи процесуальне забезпечення.

  

Сьогодні ми справедливо можемо пишатися широтою правового статусу особи, який
закріплений у Конституції України. Проте це не дає підстав заплющувати очі на недоліки
правового механізму, реалізації цих прав, їх забезпечення і захист. Юридичний механізм
реалізації правових норм передбачає наявність чіткої, розгалуженої нормативної бази.
Конституційні норми, що закріплюють права і свободи, достатньо визначені, хоча багато
з них не підкріплені чинним законодавством, чітким юридичним механізмом реалізації, що
ускладнює їх виконання.

  

7.         Важливою гарантією законності є правосуддя — діяльність судів, яка
здійснюється шляхом розгляду і вирішення цивільних і кримінальних справ із мстою
всебічного зміцнення законності.

  

Під організаційними гарантіями розуміються різні заходи організаційного характеру, що
забезпечують зміцнення законності, боротьбу з правопорушеннями, захист прав людини,
громадянина. Сюди слід віднести кадрові, організаційні заходи щодо створення умов для
нормальної роботи юрисдикційних і правоохоронних органів, наявність у структурі
останніх спеціальних підрозділів (для боротьби зорганізованою злочинністю, корупцією
та ін.).

  

Підкреслюючи роль юрисдикційних і правоохоронних органів щодо забезпечення
законності, не треба перебільшувати, абсолютизувати їх значення, тому що ефективність
їх праці переважно визначається об'єктивними умовами. Проте нерідко відповідальність
за стан законності, за зростання злочинності в регіоні, в країні покладається лише на
органи прокуратури, МВС, СБУ. Проблема боротьби зі злочинністю нерідко зводиться
лише до заміни керівництва цих органів без суттєвої зміни умов, що не може забезпечити
належної гарантії законності.
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Тільки цілеспрямована праця щодо удосконалення об'єктивних (загальних) умов,
ефективність застосування спеціальних засобів, постійний розвиток законодавства
дозволить забезпечити стабільну законність і стійкий правопорядок — основу
нормального життя суспільства.

  

 

  

  

  

  

 

  

§ 6. ПРАВОПОРЯДОК

  

 

  

Із законністю тісно пов'язане інше правове явище — правопорядок (правовий порядок).
Поняття «правопорядок» широко використовується в чинному законодавстві, охорона
правопорядку — важлива функція держави. Незважаючи на це, у вітчизняній науці до
цього часу не вироблено єдиного визначення цього феномена.

  

Звернемося до етимології слова «правопорядок». Перш за все правопорядок — це
порядок, організованість, стійкість. Отже, правопорядок характеризує ступінь
впорядкування суспільних відносин, виступає антиподом хаосу, анархії,
неорганізованості. Правопорядок — це правовий порядок, стан суспільних відносин, які
запрограмовані правом. Правовий порядок можна розглядати як мету правового
регулювання, створення за допомогою права і правових засобів такого порядку і такої
урегульованості суспільних відносин, які служать збереженню і зміцненню існуючого
ладу.
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Виходячи з цього, правопорядок можна визначити як засновану на праві и законності
організацію суспільного життя, яка відображає якісний стан суспільних відносин на
відповідному етапі розвитку суспільства та на вимозі дотримання чинних правових норм.

  

Розглянемо особливості даного явища.

  

1. Правопорядок — це стан упорядкованості, організованості суспільного життя.

  

2. Це порядок, який передбачений нормами права.

  

3. Правопорядок виникає в результаті фактичної реалізації правових норм, втілення їх у
життя, він є підсумком правового регулювання.

  

4. Він забезпечується державою.

  

Як відомо, далеко не всі норми реалізуються повсюдно, часто трапляються і відступи від
вимог правових норм — правопорушення. Тому необхідно розрізняти реально існуючий
правопорядок (підсумок правового регулювання) і правопорядок, досягнення якого
прагнув законодавець на тому чи іншому етапі розвитку суспільства (мета правового
регулювання). Перший залежить від стану суспільних відносин у конкретних умовах,
рівня політичної і правової культури суспільства, стану законодавства, характеру
законності тощо. Отже, правопорядок має не тільки якісні, а й кількісні характеристики.
Тому не випадково у сфері функціонування держави можна відзначити напрями
діяльності щодо зміцнення (удосконалення, забезпечення, охорони) правопорядку.

  

Правопорядок — це фактичний стан упорядкованості правовідносин, а тому його можна
охарактеризувати як систему правових відносин.

  

Які ж принципи правопорядку? Перш за все це визначеність, єдність, системність,
гарантованість із боку держави, організованість, стійкість.
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У силу зазначених особливостей правопорядок можна охарактеризувати як порядок,
який забезпечує стабільність суспільного життя і соціальний прогрес. Оскільки він
визначається правом і забезпечується державою, то закріплює найбільш важливі риси і
сторони соціально-економічного ладу, систему пануючих у країні політичних відносин.

  

Отже, правопорядок включає в себе не тільки відносини людей у сфері громадянського
суспільства, а й організацію власне політичної влади, яка базується на нормах права,
тобто державу. На цей бік правопорядку звертав увагу ще Цицерон, наголошуючи: «Що
таке держава, як не загальний правопорядок?»1.

  

Кант також розглядав державу як «об'єднання великої кількості людей, які
підпорядковуються правовим законам»'.

  

Інакше кажучи, держава — важливий елемент і необхідна умова правопорядку. З одного
боку, конституційована правом і функціонуюча в суворо встановлених рамках держава
складає важливу ланку правопорядку, з іншого — вона владний суб'єкт, який забезпечує
й охороняє правопорядок.

  

Таким чином, правопорядок можна розглядати як єдність права і влади. Найбільш
адекватною формою реальності подібного правопорядку виступає правоті держава.

  

Правопорядок не самоціль, а соціально й історично обумовлений загальний засіб і форма
виразу, запровадження організації свободи, а також справедливості в суспільних
відносинах.
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§ 7. ПРАВОПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК. ДИСЦИПЛІНА

  

  

Правопорядок слід відрізняти від близького, але не ідентичного йому явища —
громадського порядку, що, як і правопорядок, характеризується організованістю,
упорядкованістю суспільних відносин. На відміну від правопорядку, громадський порядок
створюється під впливом не тільки правових, а й інших соціальних норм: моралі, звичаїв,
релігійних, корпоративних, естетичних норм та ін. Отже, громадський порядок є стан
урегульованості суспільних відносин, заснований на реалізації всіх соціальних норм і
принципів.

  

Громадський порядок забезпечується переважно силою громадського впливу. Але це не
означає, що його стан байдужий для нашої держави. З одного боку, важливою частиною
громадського порядку є правопорядок. З іншого — стан громадського порядку
обумовлює багато в чому стан правопорядку. Неможливо регламентувати правопорядок,
не здійснюючи впливу на громадський порядок, який нерідко підтримується примусовою
силою держави. Так, ст. 296 К К України передбачає відповідальність за хуліганство,
тобто грубе порушення громадського порядку.

  

Таким чином, правопорядок і законність — мета і результат правового регулювання,
важливе юридичне і політичне явище, стан якого здійснює безпосередній вплив на
суспільне життя. Тому не випадково, що одним з основних напрямів діяльності
юристів-практиків є робота щодо забезпечення (зміцнення) правопорядку і законності.

  

Сьогодні викликає стурбованість порушення законності тими органами держави, що за
характером своєї діяльності покликані охороняти правопорядок, — органами юстиції,
суду, прокуратури, міліції.

  

 24 / 33



Розділ XXIII Законність і правопорядок

За законність і порядок необхідно боротися на всіх рівнях суспільного життя як в органах
державної влади і громадських організаціях, так і в індивідуальному порядку. Коли для
перших двох можна створити контролюючі органи, то під індивідуальним порядком
розуміється свідоме дотримання законів особою. Отже, дотримання законності,
належного порядку громадянами України є найважливішим напрямом формування
правової держави й добробуту нашого народу в майбутньому.

  

Дисципліна у перекладі з латини (discipline) означає навчання, виховання, порядок. У
сучасному ж розумінні — це точне, своєчасне і неухильне додержання встановлених
правовими та іншими соціальними нормами правил поведінки у державному і суспільному
житті.

  

Дисципліна спрямована на впорядкованість і узгодженість суспільних відносин і виступає
найважливішим соціальним чинником, що має безпосередній вплив па життя суспільства і
кожної людини. Вона є необхідною умовою ефективного функціонування суспільства і
держави, досягнення поставленої мети у діяльності органів держави, місцевого
самоврядування та їх посадових осіб, підприємств, установ і організацій, а також
громадян.

  

Розрізняється державна, фінансова, трудова, військова, громадська, партійна,
технологічна та інші види дисципліни. Встановлюється вона законами і підзаконними
актами, статутами, положеннями та правилами внутрішнього трудового розпорядку,
нормами моралі, корпоративними та іншими нормами суспільного співжиття.
Забезпечується засобами юридичної відповідальності та механізмами державного й
громадського контролю.

  

Державна дисципліна — це точне і неухильне дотримання всіма органами державно)'
влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями,
посадовими і службовими особами, а також громадянами встановлених державою
правил поведінки, діяльності, стосунків, а також своєчасне виконання державних
завдань і зобов’язань.

  

Державна дисципліна спрямована па забезпечення чіткої роботи та узгодженості всіх
складових державного механізму. Вона регламентується законами, підзаконними та
іншими правовими актами органів державної влади. За її порушення законодавство
передбачає дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, а в деяких випадках і
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кримінальну відповідальність. Порядок застосування заходів юридичної відповідальності
регулюється чинним законодавством.

  

Одним із найголовніших елементів державної дисципліни є виконавча дисципліна, яка
ґрунтується на принципах державної служби (персональної відповідальності за
виконання службових обов'язків і дисципліни; професіоналізму, компетентності,
ініціативності, чесності, відданості справі) та обов'язків державних службовців щодо
забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів, своєчасного
і точного виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і
вказівок керівників, підвищення професійної кваліфікації та ін. (ст. З, 10 Закону України
«Про державну службу», 1993 p.). Виконавча дисципліна пов'язана з відповідним
ставленням працівників апарату до виконання урядових доручень, продуманою кадровою
політикою, належним контролем у цій галузі.

  

Державна дисципліна передбачає персональну відповідальність за доручену справу. За
її порушення державний службовець може бути притягнутий до дисциплінарної
відповідальності згідно зі ст. 40, 147 Кодексу законів про працю України та ст. 14 Закону
« Про державну службу»'.

  

Фінансова дисципліна — додержання порядку і правил здійснення
фінансово-кредитних операцій, зберігання і раціонального використання коштів та інших
матеріальних цінностей. Зобов'язання підприємств, установ та
організацій щодо платежів до бюджету, пенсійного і страхового фондів, інших
обов'язкових платежів повинні виконуватися відповідно до встановлених норм і
нормативів у визначені строки.

  

Фінансова дисципліна передбачає також: виконання кредитних зобов'язань перед
банками по сплаті відсотків за користування кредитними ресурсами; своєчасну оплату за
одержані матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги, за здійснення інших
фінансово-розрахункових операцій. Персональну відповідальність за виконання
фінансової дисципліни покладено на керівників і головних (старших) бухгалтерів
підприємств, установ та організацій.

  

Державний контроль за додержанням фінансової дисципліни здійснюють уповноважені
органи виконавчої влади, податкова адміністрація, контрольно-ревізійна служба та інші
органи. Особи, винні в її порушенні, притягуються до юридичної відповідальності:
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цивільно-правової, дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та ін.

  

Різновидом фінансової дисципліни є касова дисципліна, що полягає у неухильному
виконанні всіма суб'єктами господарювання, організаціями та установами правил
прийому (зарахування), зберігання і витрачання готівки. До основних елементів касової
дисципліни належать: своєчасна здача виручки в банк; дотримання встановленого ліміту
готівки в касі підприємства (установи, організації); самостійне цільове витрачання
наявної готівки в межах встановлених норм; дотримання існуючих правил готівкових
розрахунків та ін.2

  

Важливим видом дисципліни є трудова дисципліна — сукупність нормативно-правових
приписів, які регулюють обов’язки сторін трудових правовідносин, спрямованих на
забезпечення належного процесу праці. 
Вона є необхідністю будь-якої колективної праці незалежно від її суспільної організації і
форм власності.

  

Регулюється трудова дисципліна главою X Кодексу законів про працю України, іншими
нормативно-правовими актами, зокрема правилами внутрішнього трудового розпорядку,
технічними і посадовими інструкціями, статутами підприємств, установ, організацій,
правилами та положеннями, колективними трудовими договорами. На підприємствах, в
установах, організаціях вона забезпечується створенням необхідних організаційних та
економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до
праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. Щодо
окремих недобросовісних працівників, які порушують трудову дисципліну, можуть
застосовуватися заходи дисциплінарного та громадського впливу.

  

Трудова дисципліна передбачає сумлінне виконання працівником і власником або
уповноваженим ним органом обов'язків, покладених на них законодавством про працю
України. Ст. 139 КЗпП зобов'язує громадян працювати чесно і сумлінно, своєчасно і
точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу,
додержуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів щодо
охорони праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий
договір.

  

У ст. 141 КЗпП зазначено, що власник або уповноважений ним орган повинен правильно
організувати працю, створювати умови для зростання її продуктивності, забезпечувати
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трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержуватися законодавства про працю і
правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати
умови їх прані та побуту1.

  

Військова дисципліна — дотримання всіма військовослужбовцями порядку і права. І,
встановлених законодавством та військовими статутами. Вона є
важливою умовою боєздатності збройних сил.

  

Загальні принципи військової дисципліни у збройних силах України закріплені в
Конституції, Законах «Про оборону України» (1991), «Про Збройні Сили України» (1991),
«Про загальний військовий обов'язок і військову службу» (1992), у військовій присязі та
інших правових актах. Конкретні вимоги військової дисципліни зафіксовані в
Дисциплінарному та інших статутах збройних сил України. Вони стосуються усіх
категорій військовослужбовців, залучених на збори військовозобов'язаних, а також
прапорщиків, мічманів, офіцерів, генералів і адміралів, які перебувають у запасі
(відставці), підчас носіння ними військової форми одягу.

  

Військова дисципліна зобов'язує кожного військовослужбовця:

  

а)         дотримувати Конституції та законів України, неухильно виконувати вимоги
військової присяги, військових статутів, накази командирів;

  

б)         стійко переносити труднощі військової служби, не шкодувати свого життя під час
виконання військового обов'язку;

  

в)         бути пильним і суворо зберігати військову та державну таємницю;

  

г)         дотримувати визначених військовими статутами правил взаємовідносин між
військовослужбовцями, зміцнювати військове товариство;
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г)         виявляти повагу до командирів (начальників) і один до одного, дотримуватися
правил військової ввічливості;

  

д)         утримуватися самому та утримувати інших від негідних вчинків. Військова
дисципліна у збройних силах України забезпечується:

  

а)         вихованням високого морального і бойового духу військовослужбовців на
історичних традиціях народу України, свідомого ставлення до виконання військового
обов'язку;

  

б)         підтриманням у військових частинах (підрозділах) статутного порядку;

  

в)         умілим поєднанням повсякденної вимогливості командирів (начальників) до
підлеглих із поважанням їхніх прав та гідності, піклуванням про них, правильним
застосуванням засобів переконання, примусу і громадського впливу колективу;

  

г)         зразковим виконанням командирами (начальниками) військового обов'язку перед
народом України;

  

г) особистою відповідальністю кожного військовослужбовця за виконання своїх
обов'язків і вимог військових статутів.

  

За стан військової дисципліни у військовій частині (підрозділі) відповідає її командир.
Військові статути вимагають від кожного військовослужбовця сприяти командирові у
забезпеченні порядку і дисципліни'.

  

На завершення слід зауважити, що законність і державна дисципліна нетотожні, обсяг їх
нормативної основи не збігається. Якщо законність опирається лише на правові акти
загального характеру (правові норми), то державна дисципліна, як і решта видів
дисципліни, ще й на конкретні розпорядження, тобто на індивідуальні акти.
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Усталеність дисципліни залежить від рівня правового виховання. У правовій практиці діє
принцип: незнання закону не звільняє правопорушника від відповідальності; скоївши
правопорушення, не можна посилатися у своє виправдання на незнання закону.

  

Отже, основна вимога будь-якого виду дисципліни — це найсуворіше виконання законів
та інших, заснованих на законах, нормативних та індивідуальних актів. Законність є
серцевиною, основою дисципліни. Це й визначає тісний їх взаємозв'язок і
взаємозалежність. Зміцнення державної дисципліни невіддільне від процесу зміцнення
законності2.

  

 

  

  

  

  

 

  

§ 8. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ

  

 

  

Законність і правопорядок — найважливіші соціальні цінності, основа нормального життя
суспільства, його громадян. Тому їх зміцнення — одне із головних завдань, яке стоїть
перед суспільством, один із основних напрямів діяльності держави, її функція.

  

Велику роль у цьому процесі відіграють правоохоронні органи, зокрема, органи
внутрішніх справ. Так, за словами міністра внутрішніх справ, починаючи від 1996 р.
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кількість злочинів, зареєстрованих співробітниками міліції, почала щорічно зменшуватися.
Якщо 1995 р. вона становила майже 642 тис, то у 2000 р. — 553,8. Змінилася на краще
ситуація щодо протидії вбивствам на замовлення. їх розкриття протягом 1996—2001 pp.
зросло з 13 до 89 відсотків. Потужного удару завдано організованим злочинним
угрупованням. Якщо на початку 2001 р. було 96 бандформувань, то наприкінці року їх
залишилося лише 8. У 2001 р. співробітники вилучили 5 тис. одиниць зброї, 600 кг
вибухівки, 26,2 тонни наркотичного зілля на суму понад 7 млн. доларів. Зупинена
діяльність 50 тис. підпільних лабораторій із виготовлення синтетичних наркотиків,
перекрито 20 каналів ввезення їх на територію нашої держави. Є успіхи і на інших
напрямах боротьби зі злочинністю. Рівень її, за даними 11 місяців 2001 p., становив 94,2
із розрахунку на 10 тис. населення. І це нижче, ніжу Польщі, Росії, Румунії, Білорусі.

  

Вагомі здобутки правоохоронців на пріоритетних напрямах щодо захисту економіки від
кримінального впливу. Вони взяли під контроль стратегічні об'єкти, що випускають
високоліквідну продукцію, паливно-енергетичний сектор, сферу приватизації, банківську
і кредитно-фінансову системи, зовнішньоекономічну діяльність тощо. Тільки у 2001 р.
підрозділи служби боротьби з економічною злочинністю виявили майже 23 тис. тяжких
та особливо тяжких злочинів. Понад дві тисячі посадових осіб затримано за хабарництво.
Понад сто посадових осіб сільгосппідприємств та керівників чотирьох комерційних
структур, які використали не за цільовим призначенням 30 млн гривень бюджетних
коштів1.

  

Юридична й політична практика довела, що причини правопорушень потрібно шукати не
в «пережитках», не в минулому, а в дійсності. Вони породжені тими об'єктивними
умовами (економічними, політичними, соціальними), в яких знаходиться суспільство на
конкретному етапі розвитку.

  

Проблема ліквідації порушень законності не тільки юридична проблема. Для її вирішення
перш за все повинні бути усунені, викоренені ті об'єктивні фактори, які підтримують,
«живлять» злочинну активність, створюють умови для здійснення правопорушень, для
відступу від вимог законів. Стабілізація економічних відносин, зростання матеріальної
забезпеченості людей, їх моральне виховання, зміцнення соціальних зв'язків, розвиток
демократії — необхідна передумова і найважливіші шляхи зміцнення законності і
правопорядку.

  

Разом із тим було б неправильним розраховувати тільки на ці об'єктивні процеси. В
суспільстві необхідна спеціальна юридична, державно-владна діяльність щодо
забезпечення законності. До основних її напрямів слід віднести, зокрема, такі, як
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переконання, правове виховання, профілактика правопорушень, громадський вплив на
порушників і застосування до них засобів державного примусу.

  

Переконання як метод зміцнення законності полягає в підвищенні правосвідомості як
громадян, так і посадових осіб. Правове виховання передбачає
впровадження в свідомість людей знань права, розуміння необхідності виконання його
вимог, відчуття нетерпимості до будь-яких порушень законодавства. Це забезпечується
створенням злагодженої системи правового виховання, навчання, засобів масової
інформації й систематизованої планомірної роботи в цьому напрямку. На нашу думку,
дуже важливого значення набуває навчання громадян. Вони повинні знати і вміти
відстоювати свої права.

  

З переконанням тісно пов'язана профілактика правопорушень. Суть її полягає в
запобіганні можливих правопорушень шляхом ретельного вивчення причин і умов, які
сприяють здійсненню порушень законності, і вжиття заходів щодо їх ліквідації.

  

Не слід скидати з рахунків і роль громадськості в забезпеченні законності. В колишньому
СРСР була багата практика залучення громадськості до цієї діяльності. Товариські суди,
народні дружини, різні громадські утворення громадян проводили велику роботу щодо
забезпечення законності і зміцнення дисципліни в трудових колективах, за місцем
проживання, в громадських місцях. На жаль, сьогодні ці традиції забуті, у свідомість
людей все більше проникають ідеї індивідуалізму, що базуються па принципі «моя хата з
краю». На нашу думку, процес становлення і розвитку місцевого самоврядування повинен
залучати громадськість до вирішення регіональних проблем, утому числі зміцнення
законності.

  

Найважливіша роль тут, без сумніву, належить державі. Власне вона реалізує функції
охорони свобод, власності, правопорядку, які втілюються в життя перш за все правовими
засобами. Можна назвати такі шляхи здійснення цих функцій:

  

— постійне удосконалення і своєчасне оновлення чинного законодавства;

  

—піднесення ролі правосуддя;
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—ефективна діяльність правотворчих і правоохоронних органів;

  

—дієвість заходів державного примусу.

  

Зміцнення правової охорони державного і громадського життя передусім залежить від
стану законності і правопорядку в роботі державного апарату. Порушення законності у
його діяльності, як уже зазначалось, особливо, коли воно стає системою, перешкоджає
здійсненню функцій держави, порушує упорядкованість, синхронність роботи.
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