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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОСОБІВ 

ЗАБЕ'!ПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛІНИ 

, В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

Законність та дисцюпіна в державному управлінні забезпе

чуються трьо~Іа ~основни~ш способа~ш - проведенням контролю. 

ЕJ:ійснення?\І наг.'lЯ.З.у та за допо~югою звернення громадЯн. Проте 
здійсненню цих конкретних юридично ·значущих дій передує пере-

конання. яке проявпяється в попере;:vкеню, роз'ясненНІ та вихован-

ні. а також в утворенні певню; стимупів законослушної поведінки 

суб'єктів державного управпіння. 

· Діяльність по 3абезпеченню '3акон~ості надається державно-
правовий характер , а органи. що її ·3дійснюють (міпіція. прокурату- . 

ра, суд. рі3ні державні інспекції. спужби та ін . ) наді,1.яються юриди

чно владнюш повноваженнямИ. Такого роду діяльність і розуміють 
ик спосіб заб~;шечення законності. Кожний з цих спщ:обів має ті.'Іь

кн йо~rу юас:шві риси. закріплені відпові.:щими нормативними ак

та:шf й реа.1ізується спеціа,1ьними ~•ето.Jд~>ш. У той же час ці спосо

би пов'язані ~Ііж собою цністіо цілі - забезпечити точне дотри" 
~~~1ння вююr ·щl\онності і днсщшл.іни всіма суб' єкпши державного 

управ.'!іння. 

Забезпечення ·3аконності та дисцип.'Ііни в державному упра

юію;і досягається в процесі повсякденної діяльності державних ор

г<щів і · .шаходить своє ·ювнішнє відбиття: в припиненні порушень 

·щконів та дисципліни: в ·шстосуванні ·шхо.1ів по :1.іквідуванню ' при· 

чин та учов. нкі їх породїкують: у відновленні порушених прав та 

·1аконюІ:\ інтересів грщшдян. С\СПі.lьню; органі·щцій: у покаранні 

осіб. які винні в порушенні 1аконності та дисцип:lі]іІІ: в створенні 

<І Т~юсфери нсшшРюсті покарання 1а порушення вииог 3аконності 

та дисцпшІіни: у ВІІ.\ованні працівників апарату управ.11іння в дусі 

СУворого дотр1шаннн державної дисщш.1іни. Ц1ш ·3абезпечується 
додержання 3аконності кожною ланкою державного управління. ко

"'їкншt його працівнико\І ·1 \Іетою органі3ації їх чіткої роботи . . пі.J
.тришшня державно~ днсшш.'lіни .. а також охорони та ·щхисту прав і 

· іаконннх інтересів грошцян у повсяюенній дія,1ьності апарату 

уnравління. 

Контроль - основнніі спqсіб ОJабс :щсчення Іаконності і .1И
сщшліни в дер;.!-.:авно~•У Уnрав.1інні. який є одниl\І ·1 найважливіших 
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його слс~Існтів. Бе-\ органі·Іації та 'J.Jійснсння КОІ-Jтроло нсмож.1ива 

робота .:хсржавного апарату. інших пі.J І~о нтрольних .:хсржаві гр\ к

тур . КОНТрОЛЬ також ав:l ЯЄТЬСЯ ОJНІШ ·>, ОСНОВНІf:\ .1НСЦИІlс1іН\ ЮЧІІХ 

. <шннІшів поведінки грО:\Іадян. У .:хержавно~І\ управлінні він поши

рюєТься на всі сфери - на'родне господарство. соціально-купьпрну . 

а;:щіністративно-попітнчну діяльність та і\tіжгалу3еве дер;.кавнс 

~ ·пра вління. Са~Іа· контро,1ьна діяльність ·ційснюється шпяхо~І перf> 

вірок. плановий та по·шrпановнй реві ·Іій. обстежень. витребувань 

:івіnв. реЙДlВ, ОГ.'1ЯдіВ ТОЩО . 
· У .сфері ?-ержавного управління контроль 1дійсюоється ·1а 

такими напря~Іка!\ш діяльності, як дотримання пданової. фінансової. 

ціноутворювальної. договірної. тсхноіюгічної. виконавчої .. трудової 
та інших видів державних дисциплін. використання основних та 

зворотніл державних ресурсів, виконання природоохоронного -.~ако 

нодавсtва, підбір та розстановка кадрів у державному секторі . ви

конання соціадьних програч і т.д . 

Контрольна діяльність яюіЯє собою низку послідовних дІ й. 

які і\tОЖНа ро-.~ділити на три стадії: 'rі'ідготов~. центра.rтьН} та підсу

мкову. У свою чергу. вони саі\Іі напов-юоються конкретни~ш стадія

ми - дія~ш. При 1дійсненні підготовчої стадії провадиться вибір 

об· є кту контро.'ІЮ. визначається його пред~rет (встанов.'l.Юється. що 

слід перевірити). вІпначається спосіб 1дійснення контро.'ІЮ. прІпна

чаються особи. які бу.1~ть його здійснювати. сюадаються плани 

проведення контро.'ІЮ. Під час центральної стадії ведеться 1бір та 

опраШ{)ванН!' інфорлшції. яка аналізується. порівюоється 1 реас1ьюш 

станолІ справ на· об'єкті . якиі'І перевіряється. оскі.1ьки інфор~rаuіі. 
'-/ отри:о.шні від керівництва такого об· єкта і від інших .:vкepe.'l. часто 

не співпадають. Підсу\tкова стадія включає такі діі'. як прийннття 

рішень за під;:у\rксши контро.1ю. ' доведення його до адресата (а в не-

. обхідних випадках - і до відома громадськості . правоохоронни.\ 

органів. іншнх осіб. ОJацікав.lсни:х у ре1ультатах контропю). надання 

допомоги підконтрольній струпурі в наведенні поряд!-.} на об· єкті . 

контропЬ за виконання.\! рішень.' прийнятих ·ш пі.:к~ ·шvшн контро ... 
. ТЮ. 

Безуі\ювно. стадії-дії · при проведенні контро.'ІЮ не 1авж.:хп 

присутні в повно\rу обся1і. Наприклад. не 3авж.:хи ре1у.1ьтап: конт

ро!ІЮ необхідно доводити до вцома громадськості або правоохорон

них органів (але ·швж.:хн ~- до в-ідош1 ·1аuікав.'lсних осіб) . Це ·шr:а.'1Ь

на схе~ш. -яка є поширеною ХІЯ багатьох випадКІВ. 

Контро:lЮ. нк одно~r~ ·1 основни.\ - ·елементів державного 
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управ .ГJі ння , вла стиві свої прннципи . До них н~І.'lежать : І) універ

С<t .lьність . яка о·1начає . шо контро .1ь -повинен охоn:1юваtи 8сі ланки 

зсржавного. rосподарсьrюго. та соціа :ГJьно-культурно·го будівництва : 

2) систе~Іатичність . шо припускає nроведення контро.1ю не однора
·юво чи від випадку до випа.::~:~,·у . а ·ш певною схемою. постійно : 

~ ) безпристрасність . яка досягається шляхо~І пок.rtадання завдань 
контро.що на осіб, не зш1ікавлених у його результатах : ~) реальність 

контро.що. що Jабезпечується наявністю · необхідних ква.ГJіфікованих 

кадрів контролерів: 5) дієвість. оперативність, резу.lЬтативність, які 

вимагають швидкого провадження контрольних дій за ві.:щові;щими 

nовідо~І.lенняІ\ІИ про виявлені порушення. полередження правопо

рушень та сприяючих їм .причини . своєчасного прийняття заходів 

щодо іх усунення : б) пасність, що припускає можливість . а в деЯКих 
випадках і не-обхідність доведення резущ;rатів контро.1ю до відома 

rрошt.:.t.ськості або правоохоронних органів. інших осіб . Зацікавле
них у результатах контролю . 

Контро.'tЬ ~южна tаасифікувати також за органами . · які його 
'\дійснюють . за сферою діяльності. яка під.ГJЯгає контро.'Ію . за фор
~~а~ІИ ііо ·го проведенн-я : 

Органи. нійснюЮчі контро .1ь. підрозділяються на такі: гру

пи : І ) органи законодавчої влади (Верховна Рца У~<раіни, Верховна 
Ра.:щ'-- Автономної Респуб.'ІіКИ КрІш) : 2) органи виконавчої вла~н 
(Кабі нет Міністрів України. Ра.1а Міністрів Автоно!\tної Республіки 

Кри~t . ~Ііні стерства . державні комітети та відомства. місЦева .JерЖа

вна <1.1~ Ііні страція та й І1іJ.рОЗ.1і.:ш. <1.1Міністрація tіідnрИО1СТВ , Орі'а
Ні 3а цчі. установ): 3) судові органн (Конституційний- Суд. суди за

гальної юрисдикції) : -+) -:пеціальні контро.щоючі органи . - різні 
державні інспеr:І!Їі (пожежна. санітарна : авто~юбі.1ьна та ін . ) . Інсnе

кції та с:тужб11 -·-- Державна по.:І: tткова а;:щіністр:щія. Державна \ІІі

тна С .lужба тоню : 5) органи !\Іісцевого Сі:!!\ІОВрІЦ>вання (лІіСцеві Ради 
та ·ї :'\ виконаВчі орга ни). · , 

За сферою діяльності , яка під.rІЯгає контро:що. останній nід-
розді .'lя єtься на · відо~Ічпй. \Ііжвідо~Ічпй та надвІдомчий 

(позавідо~t·tий}. 

Відо~Ічпй контроль ·ці_йснюється \Ііністерствашt та відомс

тва ~ "' всередині вііповідної струкl)·ри (тому його ще на ·швають 
внутрівідо~ІЧН\1 контро:lСЧ) . Він тісно nов . я заний і "\ "\авданюшн. ЩО 
стоять перед ~і іністерствами та відо~Іства!\ІИ . Загальні питання його 

орrані ~Іа ції та проведення регу.щоються Положення!\І про відо~Ічий 

контро,l ь ·1а фіtщнсово~~осподарською дія.1ьністю об'єднань, під-
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nриємств органі·зацій та установ (2. ст. І б). Ві.л~9відно до цього акл 
\Ііністсрства та відомства ·~а nогодЖенням ·1 Міністерством фі нансів. 
·3атвер.:1жують інструкції 1;а nорядок nрове.1ення рсві·1ій і перевірок 

фінансово-господарської діяльності пі.Jлеrлих об ' єктів. 

Здійснюю;и керівництво відповідними сфер<ШІІ управ:пн 

щІ. ~Ііністерства та інші центрапьні органи .Jержавно·І вю:онавчої 

влади у межах своєї КОl\Іnетенцjї видають акти. органі3ують і конт

ролюють їх виконання. Ловноваження цих органів. у тому 'іИСlі і 

контрольні. закріпл~ні в законах, Положеннях про ці ,ніністсрства. 
відо~tства. управління та відділи місцевих органів державної вико

навчої влади. статутах підприємств. організацій та установ. У мініс

терствах та відомствах для щійснення контрольних функцій утво

рюються відомчі інспекції. групи. КонтрЬ.'Іьні повноваження покла

даютЬся також.на юридичні служби та юрисІ..:онс} :льтів 
Суть міжвідо~tчого контролю по.'ІЯrає в том~. ід о органи 

\Ііжrалу·Іевої компетенції. встановлюючи загальнообов · язкою .Jля 

всіх міністерств. державних комітетів та відомств вимоги. слідку

ють ·1а виконанням _ви~юг На відміну від відомчого контролю. який 

здійснюється контролюючою структурою однією 1 підконтро.1ьнил: 
органом відомчої належності. '>tіжвідоl\Ічий контроль ·ціііснюєт~ся. 

як уже сказщю вище. органаl\ІИ іншої відомчої на.lсЖІюсті 

Другою особпивістю такого виду контролю являється те. Шо 
KO:lO \lИТаНЬ. Які \ІаЄ право перевір~ПІ орган \tіжвідО\ІЧОГО KOHТ't=JO
JllO. надто вузьке. єпеціалізоване. тобто прив· язане .:10 ·;авдань. що 

стоять перед циJ\І орrано\І. Наприклад. ДержкОІІІстат контро,l.Ює 

тільки порядок організації та ведення стагшітності рі·ши\ІИ \:ініс
терств<ши, державними КОl\Іітетами та відомств<ши. не втручаючись 

і їх інші функціональні nовноваження. Міністерство фінансів І<; JO" 

nо~югою свого Головного І..:онтро.1ьно-ревпійного уnраВ.lІШ!Я 

України ·ційснює контроль 3а використання\! ріонш~ш міністсрст-
. , ~ І . 

вами. державними ко~11тетами та вІдОІІІствашІ грошових кошт. :\Іа-

теріа:lьних цінностей. 1а їх збереженНЯіІІ. станом та достовір ністю 

бухга.'Ітсрської ·шітності. також не втручаючись у функціона.lJ.,Ні по 

вноваження підконтрольного органу щодо інши.\ питань . 

До J\ІіжвідОJ\Ічоrо контролю слід віднести і ' контро.Іь ; бок~ 

рі·3,них сnеціа.1і·30ваних державних- інспекцій ('пожежної. санітарноі . 

автомобі,1ьної та ін.) та оужб - підрюді:1ів Держко\rнаг.'l ядо\оро
нпраці. Державної митної оужби та ін.). оскільки вони структурно 

входять до ск.1аду відповідного JІІіністсрства. державного ко.~ : пет:; 

або відомства. Згідно 3 наданими ї~І повноваженняJ\ш вони ·цiik-
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нююrь контроль За дотриманнялІ загальнообов ' юкових правил у рІ

зни:-.: сферах діяльності в про~пrс.rювості' сільському 'господарсТві . на 
транспорті . у сфері охорони природі~ тоі:цо · · 

надІJідоччий · контроль ційснюється органами загальної 
ко~шетенції з усіх пИтань ~осподарськоrо, соціально-культурного та 

, адміні9тративно-політичного будівництва. віднесених до їх повно
важень Цим О~Г4НаМ ПіДКОНтрОЛЬНі ОрГаНИ ріЗНОЇ ВідОМЧОЇ належ
НОСТі. 

Контро.ТJЬ здійснюється · у формі Перевірок ( обсіежеіtня і 
вивчення окре~шх напрямків фінансово-господарської діяіІьно<;rі. за 
резу:1ьтатами якої складається довідка або доповідна зqшіска), реві
зій (дО!-~·ментальнИй конТроль фінансово-господарськоУ · діяльності. 
за резуль~атами якої складається 'ак-т). затребування звітів та ін 

Контро.'ІЬ слід відрізняти від нагляду - б_тшзького до нЬоГо 
виду державної діяльності , хоча вони мають . і однакові риси . На 
жа;ть, багато вчених-адміні(:тративістів на їх відмінністЬ не зважу-
ють . Законодавець також допускає неточності. Наприкп:ад, дії таких 

' контролЮючих органів, як пожежна, санітарна та деякі інші інспек
ції, законодавець називає наглядОJ\І . Це закріплено навіть у назві 

цих органів - Положення про пожежний нагляд, Положення про 

санітарний нагющ та ін. Таким чино·м , можна :зробити вИсновок. що 
нюва органу не завJ!Ои відповідає характеру робрти, як~· · цей орган 

вИконУЄ . 
Контроль та нагляд об ' єднує і єдина Ціль - забезnечення 

законності та дисцип.1іни в державному управлінні. І контро:-іь і' на
r,-щ::r мо/h~·ть здійснюватися у формі· перевірок. ви~іог звіту . . пояс
нень . Як контропюючі. так і нагпядовий орган щ)іh~ть давати 
обов' яз кові .JO виконанНя вка зівки. ТИJ\І. кого перевіряє. · A:lC конт
ропь. повся~-:.rенний та бс·тсрсрвний. на від\Ііну від нaг.ruuy . Ідїйс~ 

НЮЄТЬСЯ Я:К органами держаВНОЇ ЗаКОНОдаВЧОЇ та ВІfКj)НаВЧОЇ вла,ди. 
судш,ш. так і багаточислснни~ш. спеща:1ьно утвореними д.'ІЯ того 

контролюючими органами. Haг.ruu же в державі здійснюЄ один

спrнпй ;хержавниП орган ~ прсжуратура. Різна і нор~Іативна ба3а 
контролю і нагляду Однак ці відмінності не є ГО.'ЮВННМИ. гь·ловне 
же . чю1 відрі:~няєтЬся контро.'lь від наr.'lяду. є те, що контро.'lЮЮчий 

орган. на відміну від прокуратури. ~шє право втруLІатися в операти

В!іУ діЯ:lЬНЇСТЬ підКОНТр0:1ЬlfОГО суб ' ЄПа (іноді ПідміняюЧИ собою 
кері вний орган цього об ' п..ту). са~юстійно притягати правоПоруШни

ків до правовоі відповіда;1ьності. Наприк.1ад. с~·д. вирішуючи nи
тання про відновлещня nротюаконно ·І ві.'lЬненої особи, фактично 

' -+І 



приймає управлінське рішення про продовження трудових правові

дносин, тоді як ці питаюrn (комплектування штату) віднессні до 

компетенції підприємства _ організації, установи. Дії органів саніта

рного або пожежного напяду. шо містять рішення про призупинен

ня експ:ТІуатації об'єкту до усунення виявлених ними правопору

шень, фактично тотожні управлінській діяльності адміністрації цих 

о~ ' єктів або ~ищестоящих щодо них органів , а також органів вико
навчої влади - місцевих держадl\Ііністрацій або виконавчих органів 

місцевого самоврядування, які здійснюють контроль за діяльністю 

вказаних об ' єктів. Саме вони мають право приймати рішення, що 

визначають юридиЧну долю об' єктів_ експЛуатація яких призупине

на. До того ж органи пожежного та санітарного нагля.ду можуть са

мостійно притягати до · адміністративної відповідальності посадових 

осіб , винних у п0рушенні правил експлуатації об ' єктів . . Національ
ний банк України згідно зі ст. 48 Закону України "Про банки та 
банківську дія%ність" (1 . l99i , N2 25, ст. 281) при систематично~rУ 

порушенні встановлених нормативів , невиконанні його приписів. 

неподанні або поданні недостовірної звітності , при збитковій діяль

ності , вщшкненні стану, що загрожує інтересам клієнтів та кредито

рів бацJ<у, перешкодах антимонопольних дій або праву кпієнта віль
но вибирати банк має право стягти з банк-у грошовий штр\}ф у роз

мірі доходу , отриманоrо в результаті неправоl\Іірних його дій, при-
[ . . • • . . . ' r ' " 

значати . тимчасову адшюстращю по управлшню оанко1.1 на 'іас иого 

фінансового оздоровлення та ін . 

Прокуратура . здійснюючи нагляд, тільки ставить питання 

про усунення виявлених нею порушень законодавства . Прокурор 

приносить протест, вносить припис або подання - про усунення пору

шень закону або виносить постанову про дисциплінарне проваджен

ня. провадж.;ння по справі про адміністративне правопоруше ння або 

про збу~ення кримінапьної справи щодо винних осіб_ але са\10-

стійнр ніяких конкре них дій по .rrік.відації (виправленюо) ситуації 

не здійснює. Конкретні Дії по наведенню порядку ·щійснюють ко~І
петентні посадові особи (сама особа. винна в скоєнні правопору

шення, або ВИЩеСТОЯЩИЙ НаЧаЛЬНИК: ЯКИЙ має Право .Втр}'LfаТИСЯ В 
оперативну діяльність підконтрольного йому об ' єкта). У разі необ
хідності до дисцип,1інарної відповідальності притягає вищестояща 

п'оеадова pcoqa, до адміністративної - уповноважена ШІ те посадов?. 

особа контротrюючого органу. до криміна.%ної- C:>.J .. а не прокурор . 

С1ід відшачити_ що ВІЩ1ані вище риси. властиві контро

_'ПОючи~І органам і прокуратурі . н е є абсолютншш . Чинне ;аконо

~2 



давство · 1 нає виnадки. колІ контро.1юючий орган \!ОІКС · не мати од

ні єі ·1 основ ню: свої .х рис. шо ·1б.lІІ іК\'Є Horo ·.1 наr,lядом. а в діяльнос

ті прокурату р!! прояв.1нє.ться о.:rин ·1 с.1сментів контро.'Ію . Наnриклад. 

орган и внутрішн і х сnрав . -щійснюЮ'ІИ адміністративний наг.'Іяд. не 

щ1ють nрава сююстійно притягати .:ro правової відповіда.'lьиості 

особу. яка порушує прави,1а а.:щіністративного ·наг,1яду. бо це ко~t

пстенція суду (су.1.ді ) . До ре<Іі . в ст . l Закон~· України ·-про адмініст
ративний наr;1Яд ·1а особами. зві :1ьненими· з місuь ло3бавлення волі" 

( l. !994. N~ 52. ст. 455). "'Іаконодавеuь у розрі з з назвою нормативно

го акта вtпначає ад\Ііністративний нагляд як систему тимчасових 

прrшусовю: · 1аходів спостереження і контро.mо "Ja поведінкою окре

\ІИХ ос і б. ·щі .'1ьненю.: з \Іісць позбаиення волі . Це говорить про те. 

що і с<ш ·1аконодавець не проводить чіткої ~tежі ~tіж ци~ш дBOl\ta ви
,JдІІІН діЯ.'1ЬНОСТі дерїt'аВНИХ органів . 

В с вою чергу такий ап прог.:урорськоrо реагування, як пи

сьІІювий припис про усунення порушень ·3акону . згідно ·зі ст . 22 За
кону України " Про прокуратуру· · ( l . l99l . NS! 53. ст. 793) під_'І}lrа є 

негайно,,[\· виконанню. тобто прокурор у цьо~rу рюі фактично втру

чається в операл Івну діяльність підприоrства. організації. установи. 

nерерпваЮ'\И протюаконний перебіг подій. tп ·шконодавець ви
к.тЮчає свобо;f:, впбору поведінки · адресату. що. можливо при засто
суванні пр~куроро\І інших фор~r реа~вания . Але про~х-у·рор все ж та

ки сюrостійно не \Іає права притягти винну посаjову особу до від-

nовідальності . 

ЗвсрнснЮІ грО\Іадян - особливий сnосіб забезпсч~ния за-

конності та днсшшл і н.и · в державно \І у управлінні . нкий сутrєво від

рі 3няється від контро.тю та нагляду . Рі ·І ннчя по.'І.Яrає в TO\f\·. що іні ~ 

uіатора~ш nе ревірок у Т<ІКО\ІУ виnадку внетупають не державні 

~творсннн. а пющtдЯНІІ (тобто фі 3 нчні особи). Не шtючи ад~tіністра
tивн~ -в.тадю r х повноважень. ca~ri гро~rадяни ніяких перевірок або 

інших контро,.тьннх дій не nровадять . З вертаючись до ко~шстентних 

орГанів ·3 ·3аяв;ши та скаргами . вонн .1нше сигналі ·1ують про виявле
ні нюr пор~·шснюr ·:а конності та дпсшшлінн, . надаючи ·що!! повно

важюш оргаюш PQ І і братися по суті справи. притягти до відпові

.J.альності вннних. Зро·1у \tі.1о . що вонн ніко">rу не мають права давати 

обов ·юковІІ.\ до впконан ня вкюівок. нікого не притягають до відпо

від.а.тьності . ТО\ ІУ й юпвати їх дії ко нтро:1с~ r неможливо . У той же 

Ча~ nраво Гj)ОШlдЯН На ' ІВерНеННЯ 'НІ '1(\:\І:ІСТОМ СВОЇ.\ прав ДО КО~ІПС

ТсНТНИ .\ орr(Інів є важлнв1ш :засобо\ r ·3абс-шсчення ·1аконності та ди-
. ~ 

С ЦИ nЛІНІІ . 



В юри::rичнiй .1iтературi чожна \Устрiти '\Пiдку i · про гро

щцський контроль, JO ю'оrо н;нежить контро:1ь ., боку рi·ши:х rро
мадсью1:х уrрупувань - профспi.'IОК трудови.х колективiв. napтiii. 

рухiв та iн. О знак . цю дiяльнiсть (та кож як i ·шсрнення rрощцян) 
KOHTJ)O:le~I НЮВаТИ Не ~!OiКHCl. ОСКilЬКИ В i:X .:tiЯ.lbHOCTi вiдС\ТНi 

обо в· я·;ковi о·нi.аки контро:!Ю .. 

Cnuciж _'limepamypu: \. Bi:(o\loc•i Вер-.;овноi Ра.1и УСРС (Укр<liш~)-
2. СП СРСР.- 1967.- N2 \7_ 

И.Н. Компаннсц, A:G/10. юрщJ II0\;1\ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ 

СВОJ)ОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

Реа.'Iьi-юсть црав и свобод чс.1овека. возможность их дейст

вительного осуществт;ния зависят от _того. насколько надежно они 

гарантированы государство~!. Прю!сните,1ьно к праву на свобод\ 

вероисповедания реальность означает таЕое его состояние. когдR ка

ждый rрRЛ\данин_ не только по закону. но 11 фактически обладает 
этим право:-.1 и ~южст в юридически допустимы . ...: vрсде.;~ах по своей 
воле исповедовать любую религию. беспрепятственно отправлять 

единолично или ко.1лективно релипю·3ные ку.1ьты и ритуальные об

ряды. вести религиошую деяте.1ьность. . 
Реальность права граждан на свободу вероисповедания - . " - -ооеспечива~тся снстс~юи рюноооразных эконо\Ш'rески:х_ политпче-

·- CIOIX: социа:iьныs. •uеолоrпч.:скн.х н других гарантий. Роль r,:;Iж.Joro 
ю видов вышена:званных гарантий в обсспсчсйин прав н свобод 

граждан. ОС3_\С.lовно. велю;а . но юридические гарантии ·1аюшшот 

среди них особе ~1есто. Как оп1ечает ДМ. Чечот. ···общие гарантии 

не могут решить всей проблемы осушеств.1ения н ·1ащиты субъек

тивных IJpaв. Онн обюате.'IЬНО до:1жны быть допо.1нсны систе~шй 

спецщiльны:х юр1uичсски:х гарантий· · (5. с. ~У) 
По \Шению авторR статьи. в качестве юр1цнчсскн:х гаран 

тиii свободы вероисповедания может рассщприватьса :1ю6ой юри 
дический фено~rсн. ес.1и он способствует осуществлению rраждана

~Iи нснванноrо права. По существу_ вся систешl ·шконод<ПС.'1ЬСТВсl 
':/краИНЫ О СВОбОде СОВеСТИ И рС.'1ИПШ\НЫ:\ ОрГаН\ПаUИЯ:Х. в·штая В 

н 
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