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ВСТУП 

Актуальність теми. Після Революції Гідності Україна перебуває в ситу-

ації, коли водночас здійснюється організація протидії зовнішній агресії та акти-

вне реформування національного правопорядку. Зміст правових реформ відо-

бражає процес імплементації цінностей і нормативних вимог Європейського 

Союзу. Укладений в 2014 р. Договір про асоціацію України і ЄС підтверджує 

цей курс. У таких умовах вітчизняну правову науку зацікавлюють проблеми, 

пов’язані з методологією та інструментарієм проведення реформ різних компо-

нентів правової системи держави в умовах її інтеграції в ЄС, зокрема, їх основ-

ні напрями, законодавчі механізми, взаємодія з контрольними механізмами ЄС, 

методика оцінки результативності тощо. 

В цьому контексті особливу увагу привертає досвід держав, які вирішува-

ли аналогічні українським складні проблеми державно-правової практики. Ем-

піричний досвід і закономірності реформування правової системи Румунії є 

особливо актуальними для України, виходячи з таких аргументів. 

По-перше, правова традиція Румунії містила відбиток соціалізму та три-

валого перебування в умовах нелегітимного і протиправного комуністичного 

режиму, подібного до того, що функціонував на українських землях. Демокра-

тична революція 1989 р. з чисельними жертвами стала початком процесу відно-

влення національної правової системи, в рамках якого в найкоротші терміни 

було відновлено легітимну публічну владу. Відновлення стабільного і легітим-

ного національного правопорядку стало першочерговим завданням Румунії, яке 

їй вдалося реалізувати. Такий досвід є актуальним для України на сучасному 

етапі. 

По-друге, розвиток конституціоналізму в Румунії, реформування правової 

системи в 1990-2000-х роках засвідчило ефективний вплив на цей процес інтег-

рації держави з Європейським Союзом, яка завершилася в 2007 р. повноцінним 

членством. Зміст такого реформування включав вирішення завдань, переважна 

більшість з яких відзначаються гострою актуальністю в Україні. Річ іде про 

конституційну реформу, спрямовану на удосконалення форми правління, підго-
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товки національного правопорядку до вступу в ЄС, про зміцнення механізму 

захисту прав людини, про судово-правову реформу, реформу поліції та проку-

ратури. Окремо привертає увагу успішний досвід Румунії у розв’язуванні таких 

проблем як протидія корупції на вищому державному рівні, фактори, які спри-

яли цьому.  

Актуальність вивчення досвіду правових реформ у Румунії підтверджу-

ється також і тим, що ця держава за стартовими умовами реформ на початку 

1990-х років, за рівнем демократичних традицій, за рівнем ресурсного забезпе-

чення реформ, на відміну від держав Центральної Європи, проявляє подібність 

до України. 

Вітчизняна правова наука відзначається суттєвими здобутками щодо роз-

робки реформування правової системи постсоціалістичних держав, в тому числі 

в теоретичній та історико-правовій площині. У цьому контексті слід відзначити 

тих учених-правознавців з України та інших країн, які розробили сучасну тео-

рію правової реформи, зокрема М.І. Козюбру, А.М. Колодія, В.В. Лемака, В.С. 

Нерсесянца, Н.М.Оніщенко, О.В. Петришина, В.Ф. Погорілка, П.М. Рабіновича, 

А.О. Селіванова, О.В. Скрипнюка, В.Я.Тація, Ю.М. Тодику, М.В. Цвіка, 

В.М.Шаповала, Л.С. Явича тощо.  

Разом із тим, теоретичні, історико-правові та порівняльно-правові аспекти 

реформування національного правопорядку потребують подальшого дослі-

дження, в тому числі із залученням емпіричної бази держав-учасників Європей-

ського Союзу. Залишаються нез’ясованими механізми розв’язання державно-

правових задач сучасної держави в умовах взаємодії національного та наднаці-

онального правопорядків. Продовження досліджень у цьому напрямі надає мо-

жливість більш оптимального вирішення відповідних проблем в Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри теорії та історії 

держави і права юридичного факультету ДВНЗ "Ужгородський національний 

університет", у межах цільової комплексної програми "Правова реформа в Ук-

раїні та державах Центральної Європи: теоретичні та практичні аспекти".  
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Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є дослідження теоре-

тичних та історико-юридичних аспектів генези правової системи Румунії та її 

реформування в умовах інтеграції до Європейського Союзу. 

Для досягнення вказаної мети було поставлено такі завдання:  

проаналізувати генезис правової системи Румунії, з’ясувати основні етапи 

її державно-правової традиції; 

дати характеристику правовому змісту демократичної революції в Руму-

нії, правовим засобам відновлення демократичних інститутів в 1989 – 1991 ро-

ках; 

визначити напрями розвитку конституціоналізму, зміст і порядок консти-

туційної реформи, ефективність механізму захисту прав людини; 

розкрити зміст форми правління в Румунії, виокремити її особливості по-

рівняно з іншими моделями "змішаної республіки"; 

здійснити аналіз реформи правосуддя, прокуратури та поліції в Румунії, її 

етапів та основних напрямів; 

визначити механізм імплементації вимог ЄС до національної правової си-

стеми Румунії, встановити основні проблеми в цьому процесі; 

встановити законодавчий та інституційний механізм протидії корупції в 

Румунії, фактори, які надали ефективності його функціонуванню. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з функціонуван-

ням правової системи Румунії в умовах її інтеграції до Європейського Союзу. 

Предметом дослідження є теоретичні, історико-юридичні та компарати-

вістські аспекти правової системи Румунії та засобів її реформування. 

Методи дослідження. Враховуючи, що дослідження стосується генезису 

правової системи Румунії, одним із основних методів є історико-правовий ме-

тод, який дозволяє відстежити закономірності розвитку державно-правових 

явищ у часових параметрах, як значних, так і середньострокових (розділи 1, 2). 

Де-факто процес реформування правової системи Румунії відбувається чверть 

століття й тому саме даний метод уможливлює бачення його моделі, тенденцій 

та нелінійності. Порівняльно-правовий метод також є одним із основних з ура-
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хуванням того, що сегменти правової системи Румунії аналізуються в контексті 

актуальних проблем розвитку відповідних правових інститутів України. Крім 

того, порівняльно-правовий метод дозволяє співставити задачі на виконання 

вимог ЄС і результати їх впровадження в Румунії внаслідок правових реформ 

(розділи 2, 3, 4). Виходячи з потреб дослідження, вказані основні методи поєд-

нуються й історико-юридичний метод проявляється в компаративістській пло-

щині з метою порівняння інститутів у часі та у просторі (розділ 4). Дослідження 

з предметом реформування правової системи національної держави потребує 

теоретичного аналізу, який проявляється в усіх підрозділах роботи. Техніко-

юридичний метод дозволяє віднайти місце певного явища чи процесу в право-

вій системі даного суспільства з обов’язковим урахуванням координат осново-

положних цінностей, таких зокрема як основні права людини, демократія, інші 

засади конституціоналізму (розділ 2, 3). Впроваджуючи різні методи дослі-

дження автор намагався використовувати кращі здобутки вітчизняного правоз-

навства. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дана ди-

сертація є одним із перших комплексних наукових досліджень правової систе-

ми Румунії в умовах її інтеграції до Європейського Союзу в контексті обґрун-

тування можливості удосконалення правових реформ в Україні. У рамках про-

веденого дослідження одержані наступні результати, що мають наукову новиз-

ну і виносяться на захист: 

уперше: 

сформульовано висновок щодо правового змісту демократичної револю-

ції в Румунії, яка виступає не лише персональними змінами у вищих органах 

державної влади, а й комплексом організаційно-правових заходів, спрямованих 

на відновлення установчої влади румунського народу та повернення легітимно-

сті системі публічної влади; 

обґрунтовано тезу, що головним фактором, який впливав на розвиток 

конституціоналізму в Румунії 1990-2000-х років була підготовка держави до 
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вступу в ЄС, а пріоритетами – розвиток та удосконалення демократичних ін-

ститутів і механізму захисту прав людини; 

доведено, що конституційна реформа 2003 р. відрізняється системним ха-

рактером та інструментальністю, що дозволило вирішити низку задач, 

пов’язаних як зі вступом до ЄС, так і з удосконаленням національного правопо-

рядку загалом; зроблено висновок, що дана реформа своїм змістом відображає 

вектор, характерний для подібних реформ в інших державах-кандидатах на 

членство в ЄС (створення механізму перенесення частини суверенітету, корек-

ція форми правління тощо), а її механізм проведення відображає вимоги лега-

льності (конституційності) та вимоги легітимності в демократичній державі; 

встановлено, що головною ціллю реформи системи правосуддя в Румунії 

виступало забезпечення незалежності судової влади як інституційної системи 

та суддів як її носіїв; зроблено висновок про те, що для досягнення і гаранту-

вання такого стану були передбачені конституційні та законодавчі засоби, які 

унеможливлюють вплив на систему правосуддя та суддів з боку інших гілок 

влади, зокрема, через заснування Вищої ради магістратури, наділеної відповід-

ними повноваженнями;  

проаналізовано, що створення де-факто нової системи протидії корупції в 

Румунії було зроблено під впливом підготовки держави до вступу в Європейсь-

кий Союз та зроблено висновок, що вона складається з правового (норми між-

народного та внутрішнього права) та інституційного компонентів. Основний 

орган серед інституцій протидії корупції (Національний антикорупційний ди-

ректорат) відзначається незалежністю та високою результативністю.  

набули подальшого розвитку: 

наукові уявлення про механізм захисту прав людини в Румунії, який в ін-

ституційному та юридичному аспектах спрямований на реальне втілення прав 

людини на індивідуальному та колективних рівнях, зокрема, зроблено висновок 

про специфіку конституційного закріплення основних прав людини в Румунії, 

яка проявляється в збалансованості відповідних формулювань, відображення 

при цьому європейської правової традиції; 
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положення, які обґрунтовують нелінійний розвиток державно-правової 

традиції в Румунії впродовж ХХ століття, зокрема, з огляду на авторитарний 

режим 1940-х років та розвиток комуністичного режиму після Другої світової 

війни; 

знання щодо змісту та механізму проведення реформи прокуратури в Ру-

мунії, зокрема, значення незалежності прокуратури як інституційної системи та 

прокурорів як носіїв відповідних повноважень у рамках судової влади;  

удосконалено: 

наукові підходи до оцінки функціонуючої форми правління в Румунії, за-

снованої на Конституції 1991 р., у зв’язку з чим зроблено висновок про те, що, 

хоча вона ідентифікується як "змішана республіка", для неї властиві ознаки, які 

відрізняють її від моделі влади в Польщі, Франції і особливо в Україні, зокрема, 

розподілом влади між вищими органами влади; 

знання про реформування поліцейської системи Румунії після демократи-

чної революції 1989 р., внаслідок якої поліція загалом імплементувала в свою 

організацію та діяльність стандарти Європейського Союзу; зроблено висновок 

про засоби забезпечення аполітичності на рівні Конституції та на рівні спеціа-

льного закону, зокрема, унеможливлення політичного впливу відповідного мі-

ністра на діяльність поліції;  

наукові підходи щодо процесу імплементації вимог ЄС до національного 

правопорядку Румунії, який спрямовувався Європейською комісією через ме-

ханізм щорічних доповідей про "прогрес Румунії" в цьому напрямі; зроблено 

висновок, що серед основних проблем у впровадженні правових реформ у Ру-

мунії називалися ступінь незалежності судової влади та недостатня протидія 

корупції. 

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження полягає в 

тому, що вони становлять основу для подальших наукових розробок державно-

правових процесів у державах Центральної Європи, можуть бути використані 

при розробці навчальної й методичної літератури, а також у процесі законотво-

рчої та правоохоронної діяльності.  
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Теоретичні положення дисертаційного дослідження можуть бути викори-

стані в навчальному процесі при викладенні дисциплін "Історія держави і пра-

ва", "Теорія держави і права", "Державне право зарубіжних країн" тощо. Вони 

також можуть бути використані в процесі вироблення змісту та механізмів пра-

вових реформ в Україні у таких напрямах як: а) конституційна реформа; б) ре-

форма правосуддя, в тому числі реформування Конституційного Суду та інших 

судів, а також органів, які сприяють правосуддю - поліції, прокуратури; в) удо-

сконалення механізмів протидії корупції, підвищення ефективності правоохо-

ронних зусиль у цьому напрямі.  

Особистий внесок здобувача в одержання наукових результатів, що міс-

тяться в дисертації. Дисертаційне дослідження виконано самостійно, всі сфо-

рмульовані в ньому положення й висновки обґрунтовано на підставі власних 

досліджень автора.  

Апробація результатів дисертації. Висновки і рекомендації, сформульо-

вані в дисертаційному дослідженні, обговорювалися на засіданнях кафедри те-

орії та історії держави і права юридичного факультету ДВНЗ "Ужгородський 

національний університет", а також на міжкафедральних "круглих столах". Во-

ни впроваджені в навчальний процес при розробці лекційних курсів та робочих 

навчальних програм з дисциплін "Історія держави і права зарубіжних країн", 

"Теорія держави і права", "Державне право зарубіжних країн". Основні резуль-

тати дисертаційного дослідження були оприлюднені на наукових конференціях 

та інших наукових форумах, зокрема, на міжнародних науково-практичних 

конференціях. 

Публікації. Основні положення і висновки дисертації викладені у 8 стат-

тях у фахових наукових виданнях, в тому числі 1 статті в науковому виданні, 

яке включене до міжнародних науковометричних баз, а також в 1 статті за ре-

зультатами міжнародної наукової конференції. 

Структура роботи побудована за проблемно-хронологічним принципом 

та зумовлена метою і завданням дослідження. Робота складається зі вступу, чо-

тирьох розділів (які включають тринадцять підрозділів), висновків та списку 
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використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 220 сторінок, з них 

199 сторінок – основний текст.  Список використаних джерел складається з 202 

найменувань на 21 сторінці.  
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Розділ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ РУМУНІЇ 

 

1.1. Ступінь наукового опрацювання та методи дослідження  

Ступінь наукової розробки. Питання генезису правової системи Румунії 

та її перетворень після демократичної революції 1989 р. виступали предметом 

наукових досліджень у вітчизняній та зарубіжній юридичній науці, а також в 

історичній на інших суміжних науках. У радянські часи низка дослідників про-

фесійно займалися вивченням особливостей розвитку румунської держави на 

всіх етапах її розвитку. Природно, що частина з них працювали в Молдові. Так, 

одним із найбільш ґрунтовних досліджень першого етапу розвитку румунської 

держави після виголошення її незалежності, роль у цьому великих держав того 

часу, слід назвати монографію Є.Є. Чертана [1]. Об’єднання румунських кня-

зівств, конституювання їх в єдину державу в ХІХ ст. стало предметом дослі-

дження В.Н.Виноградова [2].  

Одним із найбільш ґрунтовних досліджень державно-правової історії бу-

ло зроблено радянським ученим С.А.Мадієвським [Див.:3]. У його фундамента-

льній праці "політична система Румунії, остання третина ХІХ – початок ХХ ст.: 

монархія, парламент, уряд" автор на тлі економічної і соціальної структури Ру-

мунії того часу проаналізував процес установлення спадкової монархії з інозе-

мною династією. Особливу увагу при цьому приділено співвідношенню вищих 

державних інститутів згідно конституції 1866 р. в реальній історичній динаміці. 

Дослідник ретельно аналізує форму правління в Румунії цього часу, роль коро-

ни, парламенту і виборчого корпусу в ході формування уряду і загалом робить 

висновок про "фіктивність парламентаризму" в Румунії. 

Необхідно відзначити, що розвиток держави і права в Румунії між двома 

світовими війнами і особливо в період режиму І.Антонеску на емпіричному рі-

вні також був достатньо досліджений радянськими вченими, серед яких необхі-

дно назвати провідного міжнародника – румуніста М.І. Лєбедєва, який став ав-
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тором групи монографій, що включають до свого предмету різні аспекти функ-

ціонування румунської держави напередодні і в період Другої світової війни. 

Інститут монархії, "Залізна гвардія", політична система, специфіка румунського 

фашизму, встановлення фашистського режиму та його ліквідація, участь Руму-

нії в радянсько-німецькій війні та інші аспекти досліджуються в роботах вказа-

ного дослідника [Див.: 4; 5; 6; 7; 8]. Звісно, для М.І.Лєбедєва, як і інших радян-

ських дослідників, було характерне не лише заідеологізованість на рівні оцінок, 

висновків, а й багато в чому заангажований підхід на рівні фактів, їх підбору та 

конструювання картини, що відображало роль історико-правової науки в тота-

літарній державі. Серед інших робіт радянських учених, які стосуються фено-

мену румунського фашизму варто назвати праці М.Д. Єрещенка та Б.М. Кол-

кера [Див.: 9; 10].  

Період комуністичного режиму в державно-правовій історії Румунії дос-

ліджений групою учених в СРСР та в самій Румунії. Основи державного ладу 

соціалістичної Румунії аналізувалися в роботах А.В.Міцкевича, М.І. Лєбедєва, 

М.Г.Мішина та інших [Див.: 11; 12; 13]. 

Відомі здобутки в напрямі досліджень зарубіжних конституційних систем 

колективу вчених-конституціоналістів під керівництвом Б.А.Страшуна, які в 

1970-1980 роки охоплювали предметом як західні держави, так і соціалістичні, 

в тому числі Румунію [Див.: 14; 15]. 

У незалежній Україні питанням генезису правової системи Румунії було 

присвячено декілька робіт вітчизняних дослідників. Зокрема, політики Румунії 

щодо українських земель у період диктатури І.Антонеску (1940-1944 рр.) сто-

сувалася кандидатська дисертація О.В.Новосьолова [16].  

Більший інтерес вітчизняної правової та політичної науки викликали різні 

питання функціонування держави в Румунії після демократичної революції, ра-

дикальних суспільних реформ, пов’язаних зі вступом країни до НАТО та Євро-

пейського Союзу, її внутрішньої та зовнішньої політики. Одна з останніх робіт 

дослідника О.Р. Онищук (2014 р.) стосується специфіки суспільно-політичної 

трансформації Румунії в контексті європейської інтеграції [17]. З урахуванням 
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того, що в 2007 р. Румунія разом із Болгарією в ході чергової "хвилі розширен-

ня" була прийнята до ЄС, політико-правові засади інтеграції Румунії до Євро-

пейського Союзу досліджуються в роботі Л.Н.Мельничук [18]. Нарешті, процес 

відновлення демократії в країнах Східної Європи, його загальні для регіону й 

особливі для кожної держави ознаки увійшли до предмету дослідження 

Ю.С.Мудрика [19]. В усіх наведених роботах вітчизняних учених питання дер-

жавно-правового розвитку Румунії аналізуються в контексті необхідності вирі-

шення відповідних проблем в Україні в ході її поступової інтеграції до Євро-

пейського Союзу.  

У західній науці питання генезису правової системи, її реформування 

стало предметом серйозних досліджень учених з різних держав. Так, напри-

клад, робота професора Університету Центральної Флоріди (США) Володимира 

Солонарі присвячена питанням природи державного режиму І.Антонеску, зок-

рема, механізмів етнічних чисток. Автор робить висновок про те, що етнічні 

чистки здійснювалися не у відповідь на тиск з боку нацистської Німеччини, а 

виходячи з політичною ідеї (концепції) "етнічно чистої" Румунії [21]. Ще одна 

робота американського вченого Тома Галлахера "Сучасна Румунія: Кінець ко-

мунізму" стосується аналізу переходу від тоталітарної держави до демократії в 

Румунії [22]. Автор приділяє особливу увагу як національній ідентичності ру-

мунів, так і спадщині радянської влади, комплексно аналізує спроби уряду що-

до економічної реформи, створенню демократії, проблемам з корупцією серед 

правлячої еліти. Він же вказує на слабкість громадянського суспільства і в кін-

цевому рахунку робить висновок, що демократія, по суті, не вдалася в Румунії. 

Привертає увагу робота ще одного американського вченого Петера Сіані-Девіса 

("Румунська революція грудня 1989 р.") [23]. У праці дослідник пробує відпові-

сти на низку запитань: революція чи державний переворот відбулися в грудні 

1989 р., яке походження таємничих "терористів", які створили хаос у містах, чи 

були вони співробітниками "Секурітате", яка роль у подіях СРСР? У монографії 

автор показує, що досвід Румунії цінний для перехідних суспільств Східної Єв-

ропи. 
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Правова історія, революція і демократичні реформи в Румунії, звісно, 

стали в полі зору передовсім румунських дослідників. До відомих робіт цих 

вчених належать праці Б.Янку (проблеми конституціоналізму), Раду Іоаніду 

(Голокост у Румунії 1940 – 1944 рр.), Н. Попа (проблеми конституційного пра-

восуддя) тощо [Див.:24; 25]. 

Серед інших праць румунських учених, які торкаються різних аспектів 

розвитку та функціонування правової системи Румунії необхідно вказати на ро-

боти М.Маковеї з питань правової культури [26], А. Мунджіу-Піппіді з питань 

історії корупції в Румунії [27]. Н.Кокінеску з питань діяльності Конституційно-

го суду щодо захисту прав і свобод людини [28]. 

Підсумовуючи викладене, необхідно відзначити, що генезис правової си-

стеми Румунії в ХІХ-ХХ століттях, процеси демократичної революції та правові 

перетворення в 1990-2000-х роках неодноразово виступали об’єктом наукових 

досліджень. Зібрано чималий фактологічний (емпіричний) доробок, у фаховій 

літературі, проведено її обробку та зроблено висновки, які дозволяють розпоча-

ти діяльність щодо конструювання наукової картини реформування правової 

системи в Румунії на рубежі ХХ-ХХІ століть. Але вагомі опубліковані резуль-

тати в напрямі вивчення окресленого предмету дослідження не означають заве-

ршеності відповідної пізнавальної діяльності. Потреба для вітчизняної правової 

науки в окремому дослідженні з окресленим науковим завданням диктується 

такими чинниками. По-перше, переважна більшість із наведених досліджень 

стосуються питань генезису правової системи Румунії в період від проголо-

шення незалежності до завершення "епохи Чаушеску" та не торкаються проце-

сів і явищ, які мали місце після початку в грудні 1989 р. демократичної рево-

люції. По-друге, значна частина опублікованих на сьогодні наукових праць за 

проблематикою виконані в рамках не правової, а історичної чи політичної нау-

ки, що зумовлює значну специфіку досліджень за предметом і методами дослі-

дження. Іншими словами, власне правових досліджень виразно недостатньо за 

відповідною темою.  
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По-третє, ціла низка питань державно-правової дійсності, які мали місце 

в Румунії у зв’язку з правовими перетвореннями напередодні та після вступу до 

Європейського Союзу, залишаються за межами предмету правових досліджень 

в Україні та за кордоном, зокрема: 

послідовність відновлення національного правопорядку після революції, 

відновлення легітимності системи публічної влади; 

послідовність та інструментарій реформ правової системи Румунії, взає-

модія в ході реформ з інститутами ЄС; 

зміст конституційної реформи, її технологія та роль в процесі європейсь-

кої інтеграції; 

судово-правова реформа, її цільове призначення, механізми забезпечення 

незалежності та ефективності судової влади; 

реформа поліції та прокуратури, її напрями, очікувані результати, крите-

рії ефективності правоохоронних органів; 

механізм (правовий та інституційний) протидії корупції, зокрема витіс-

нення політичної корупції, очікувані результати та критерії ефективності такої 

діяльності тощо. 

Наведені та інші питання реформування правової системи Румунії в кон-

тексті її функціонування в Європейському Союзі виступають предметом саме 

юридичної науки. Необхідно врахувати також запит на з’ясування відповідного 

державно-правового досвіду для України, яка перебуває після революції 2014 р. 

в умовах початку правових реформ та посилення загроз її національній безпеці. 

Тому комплексне дослідження в відповідним предметом є доцільним і своєчас-

ним.  

Методи дослідження. Дослідження генезису і реформування правової 

системи Румунії, з урахуванням його предмету і завдань, за своїм характером 

виступає одночасно історико- та теоретико-правовим і така постановка є ре-

зультативною в науковому відношенні. Виходячи з предмету дослідження ана-

ліз правових реалій вимагає поєднання методів, що дозволяють, по-перше, зро-

зуміти логіку їх внутрішнього розвитку і, по-друге, пов’язати їх з відповідною 
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історичною епохою (історичний контекст). З іншого боку, сутність правових 

реалій, їх закономірності, можуть бути з’ясовані через теоретичну обробку 

множини емпіричних даних. На вплив та взаємозв’язок історико-правових дос-

ліджень та теорії права вказувала свого часу Р.О.Халфіна [29]. Необхідно пого-

дитися з розширеним поглядом на методологію науки, згідно якого цей фено-

мен полягає не тільки і стільки в сукупності методів пізнання. Вона включає і 

науковий світогляд, через який відбувається становлення і формування мента-

літету вченого, його ставлення до тих чи інших питань розвитку держави і пра-

ва, а також методику – сукупність умов і правил правильного вибору і застосу-

вання методів пізнання державно-правових явищ [30]. Послідовність застосу-

вання тих чи інших методів тим більше важливе при дослідження інтегральних 

категорій, до яких належить правова система.  

З іншого боку, в плані методології вітчизняна правова наука знаходиться 

сьогодні у вигідній, порівняно з радянським періодом, позиції вже тому, що має 

можливість (в умовах академічної свободи) увібрати до себе все те цінне, що 

пропонувала марксистська теорія, але, крім того, вільно комунікувати з пред-

ставниками західної юридичної науки. Методологічна основа дослідження 

окресленої проблеми повинна відштовхуватися від тієї наукової парадигми, ко-

тра на сьогодні домінує у вітчизняній правовій науці. Остання сформувалася 

переважно в радянський період, проте за останні два-три десятиліття все більше 

вбирає в себе консолідований досвід і цінності cвітової правової науки.  

Відомо, що поняття "парадигми" введено до наукового обігу Томасом 

Куном. Справді, нормальна наука – це "дослідження, яке міцно опирається на 

одне або декілька минулих досягнень – досягнень, які протягом деякого часу 

визнаються певним співтовариством як основа для його подальшої практичної 

діяльності" [31, с. 52.]. У правовій науці таку парадигму становлять загально-

прийняті (домінуючі) теоретичні уявлення щодо основних категорій (держава, 

право). Суть її, на нашу думку, полягає у поступовій відмові провідних вчених-

теоретиків права від "легістського" розуміння права та класового підходу у ви-

значенні держави.  
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Світоглядний компонент у методології залишається актуальним. Ще ра-

ніше теоретики права Н.А.Беляєв, Д.А.Керімов та А.С.Пашков слушно указува-

ли, що "методологія правознавства - це вчення про єдність політико-

юридичного світогляду, застосування діалектичного методу і методики дослі-

дження з метою пізнання і перетворення державно-правової дійсності" [32, 

с.10]. Аксіологічні чинники, які превалюють в сфері науки, зорієнтовані перш 

за все на людину, її свідомість, ідеали, внутрішні настанови. Другу хвилю аксі-

ологічного впливу створюють соціальні пріоритети людського життя. Цінність 

в сфері гуманітарного знання об’єднує в собі суб’єктивні ідеали окремої люди-

ни та об’єктивні пріоритети суспільства конкретної історичної доби [33, с.11]. 

З’ясування змісту національної правової системи Румунії передбачає за-

стосування як загальнонаукових, так і спеціально-юридичних методів. Серед 

спеціально-юридичних методів, які підлягають використанню, необхідно вказа-

ти такі.  

1. Техніко-юридичний метод дослідження (його також називають техніко-

юридичним методом) полягає у знаходженні місця певного явища чи процесу в 

правовій системі даного суспільства. Техніко-юридичний метод передбачає 

"юридичне бачення" будь-якої суспільної ситуації, поведінки, взаємодії людей 

у суспільстві. Для дослідження динаміки національної правової системи Руму-

нії цей метод є особливо цінним, бо всі суб’єкти правової діяльності фактично 

перебувають в рамках правової системи, утворюючи її інституційну складову. 

За допомогою даного методу дослідження розкрито основні компоненти право-

вої системи Румунії та напрями її реформування (розділи 2 і 3 роботи). 

2. Дослідження реформи національної правової системи Румунії потребує 

широкого використання порівняльно-правового методу, який полягає в дослі-

дженні природи (сутності) предмета через співставлення його сутності і пара-

метрів в даній національній правовій системі з ознаками однорідних предметів 

у правових системах інших країн. Необхідно при цьому врахувати й те, що спі-

вставленню підлягають феномени в різних національних правових системах, які 

можуть називатися по-різному, а тому важливим виступає їхня функціональне 
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призначення в правовій системі. Вони можуть перебувати в рамках правопоря-

дків різного рівня (національного і наднаціонального), що для даного дослі-

дження є актуальним. Використання порівняльно-правовому методу в роботі 

дозволило розкрити не лише окремі питання в розділах 3 і 4 роботи, а й також 

створити відповідний компаративістський контекст для всього змісту даного 

дослідження. 

Завдяки інтенсивності міжнародного співробітництва, "розмивання наці-

онального ізоляціонізму" (К. Цвайгерт, Х. Кйотц) з’явилася можливість вивчати 

форми і процес формування правових інститутів, які розвиваються паралельно 

і, судячи з усього, за своїми внутрішніми законами. Указані вчені виокремлю-

ють два рівні компаративістського дослідження. Перший рівень стосується по-

рівняння на макрорівні – у цьому випадку робиться акцент не на конкретних 

проблемах і їх вирішенні, а на дослідженні методів поводження з правовим ма-

теріалом, процедурах вирішення спорів або на ролі окремих елементів права. 

Другий рівень торкається порівняння на мікрорівні, яке, навпаки, має справу зі 

спеціальними правовими інститутами або проблемами, тобто з правилами, які 

використовуються для вирішення повсякденних конкретних проблем і конфлік-

тів інтересів. Межа між порівняльним правом на макро- і мікрорівнях не є жор-

сткою. Справді, можна проводити порівняння одночасно на макро- і мікрорів-

нях, так як, лише з’ясувавши, як правовий механізм створювався і розвивався 

законодавчою владою і судами, визначивши умови його застосування на прак-

тиці, можна зрозуміти, чому в зарубіжних правових системах дані проблеми 

вирішуються так, а не інакше [34, с.12 - 13].  

3. Генезис правової системи Румунії шляхом еволюції та революції чи 

динамічних змін через реформи немислимий без історико-правового методу, 

який полягає в тому, що державно-правовий феномен (наприклад, держава, 

право чи її компоненти) пізнається через призму умов її виникнення і основних 

етапів розвитку. Історична ситуація завжди суттєво впливала на форму і зміст 

держави і права, тому не враховувати її було би упущенням. Коли говоримо про 

історико-правовий метод, то не слід асоціювати його лише з "давниною". По 
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суті, кожна правова норма, кожен правовий інститут, те чи інше правове явище 

мають власну "історію" – умови виникнення, етапи розвитку, зміну кількісних і 

якісних ознак. Наприклад, інститут президентства в Румунії (як інституційно-

правове утворення) був заснований у 1990 р., декілька разів змінювався його 

статус, низка факторів впливали на процес його еволюції. 

З іншого боку, історико-правовий метод у даному дослідженні дозволяє 

зрозуміти закономірності розвитку національного правопорядку і провести лі-

нію взаємодії історико-правового досвіду з сучасними проблемами державного-

правового розвитку (в тому числі і в Україні, на що свого часу вказував відомий 

історик права В.Г. Графський) [Див.:35]. Історико-правовий метод дозволив 

отримати наукові результати в підрозділі 1.2 і розділі 2, однак, його вживання 

було широким і в інших підрозділах роботи.  

 

1.2. Державно-правова традиція Румунії (ХІХ – ХХ століття) 

Кожен державотворчий народ володіє власною правовою традицією. При 

цьому в спеціальних дослідженнях "право" і "правова традиція" ототожнюють-

ся, а "правовою" традицією народу розуміється "тенденція розвитку "правової" 

складової соціальної організації соціально – конкретного народу" [36, с.155]. 

Тенденція розвитку правової сфери може бути виявлена не інакше, як у взає-

мозв’язку з державною організацією того чи іншого суспільства, так як стабіль-

ний правопорядок нерозривно пов'язаний з державно-організованим суспільст-

вом. 

З урахуванням наведеного, проаналізуємо основні етапи розвитку держа-

вно-правової традиції румунського народу в ХІХ - ХХ століттях.  

Королівство Румунії. Основи румунської державності необхідно шукати в 

заснуванні румунських князівств Валахія і Молдавія відповідно в кінці ХІІІ і на 

початку ХІV століть. Проте правопорядок цих державних утворень не був ста-

більним і більшу частину часу до ХІХ століття вони були цілковито залежними 

від Османської імперії. Наступний важливий етап розвитку румунської держав-



20 
 

ницької традиції розпочався в 1821 р., коли румунські князі знову повернулися 

на молдавський і валаські трони. 

Першими конституційними актами в рамках румунської правової традиції 

слід вважати прийняті так звані "Органічні регламенти" Молдавії і Валахії 

1831-1832 р. – перші конституції цих князівств. При цьому не можна не поміти-

ти того парадоксального факту, що царський уряд за межами своєї імперії пе-

реймався проблемою конституції, хоча сама Росія в монархічні часи її так і не 

отримала (якщо не вважати слабким аналогом конституції маніфест 17 жовтня 

1905 р.) [37, с.46]. 

Рух до державної незалежності розпочався в 1859 р., зі створенням авто-

номних Об’єднаних Князівств, або Румунії. Ключовим моментом виступало 

схвалення Національними зборами Конституції Румунії 1866. Але кінцеве неза-

лежність від Османської імперії Румунія здобула лише в 1878 р., коли європей-

ські держави після російсько-турецької війни (1877 – 1878 рр.) визнали однос-

торонню декларацію Румунії про незалежність від 10 травня 1877 р. [38, с. 82-

83]. 

На цей час у Румунії були сформовані соціальні передумови для виник-

нення того, що називають "модерною нацією" - основи національної держави. 

Останні у версії німецького ученого Д. Лагневіше зовні виражалися в наступ-

ному: 1) утвердження ідеї громадянського суспільства, яке всім чоловікам на-

давало рівні юридичні й політичні права. Це передбачало скасування станового 

суспільства привілеїв і участь в ухваленні державних рішень через демократич-

не чоловіче виборче право, поєднане із загальною військовою повинністю. Дав-

нє слово "нація" наповнилося новим змістом; 2) об’єктивні суспільні процеси 

призвели до виникнення суспільства, яке виявляло здатність до комунікації на 

великих обширах, і в цю комунікацію втягувалися щодалі більше людей з усіх 

соціальних верств. При цьому виникали значні економічні простори, на яких 

під тиском перетворень опинялися навіть місцеві виробники, й усе це супрово-

джувала індустріалізація, аграрні реформи й націоналізація багатьох життєвих 

сфер; держава силоміць розкривала локальні життєві світи, впроваджуючи нові 
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податки, обов’язкове шкільне навчання й військову повинність, а комунікацій-

на революція зв’язувала обширні території інформаційними мережами. Після 

цього не лише невеликі гуртки освічених людей – усе суспільство познайоми-

лося з національними категоріями; 3) нація й національна держава змогли стати 

найвищими суспільними цінностями аж тоді, коли церкви та інші інституціона-

льні вмістилища найвищих релігійних цінностей почали спрямовувати свої по-

гляди на націю як на найвищий орієнтир для усіх дій і вчинків [39, с.27-28]. 

За оцінками румунських дослідників, після Конституції 1866 р. в країні 

поступово формується інститут парламентаризму, хоча і в умовах османського 

панування. Фактично перша конституція відтворювала не національну тради-

цію, а означала перенесення на румунський грунт ідей західного конституціо-

налізму. Найбільший плив на зміст Конституції 1866 р. зробила Конституція 

Бельгії 1831 р. [40, с.231 – 232.]. 

Якщо давати характеристику формі правління держави, то річ іде про 

конституційну монархію з іноземною династією. Варто погодитися, хоча сис-

тема органів державної влади в Румунії сформувалася під чітко вираженим 

впливом західноєвропейських буржуазно-демократичних зразків, запозичені ін-

ститути були піддані істотній деформації, а причина такої деформації – в розрі-

зненні соціально-політичних ролей вищих державних інститутів в Румунії і па-

рламентських державах того часу. Глава держави в Румунії того часу, на відмі-

ну від справді парламентарних держав, "не тільки царював, але і управляв; при-

значав уряд із лідерів політичних партій – самодіяльних організацій панівних 

класів, а не просто із числа державних чиновників" і уже в цьому, як указував 

С.А.Мадієвський, одна із основних відмінностей даної системи від систем аб-

солютистських чи напівабсолютистських (дуалістичних) монархій того часу [3, 

с.252 – 271]. Звісно, при цьому нами не підтверджується зміщення правової те-

рмінології, що виражається, зокрема, у вживанні поняття "напівабсолютистська 

(дуалістична) монархія". Останнє – не рідкість для історичних досліджень.  

У Румунії створений на основі Конституції 1866 р. парламент так і не зу-

мів освоїти соціальні функції, властиві для нього в умовах класичного парламе-
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нтаризму періоду кінця ХІХ століття: "він не став ні основним органом, що фо-

рмує і об’єктивує волю панівних класів, ні основною ареною вирішення проти-

річ у їх таборі", "його реальна роль фактично була зведена до здійснення функ-

цій не законодавчого, а лише законозатверджувального органу", а "його конт-

роль над урядом виступав тільки конституційно-правовою фікцією, політична 

ж відповідальність уряду перед парламентом, яка визнавалася в теорії і навіть 

інколи здійснювана на практиці, у функціонуванні системи не відігравала якої-

небудь істотної ролі" [3, с.131-141].  

У другій половині ХІХ століття в цьому плані чітко окреслюються дві те-

нденції. По-перше, ліберальні демократії континентальної Європи пробують 

уникати "крайнощів" у розвитку парламентаризму – як його цілковитого запе-

речення (в Російській імперії), з одного боку, так і системи "суверенітету пар-

ламенту" в Англії, з іншого. З одного боку, у Великій Британії залежність 

прем’єр-міністра (і очолюваного ним кабінету) не від монарха, а від парламент-

ської більшості утвердилася як конституційний принцип уже наприкінці ХVІІІ 

століття; але до 1911 р. палата лордів приймала кінцеве рішення щодо законо-

проекту [41, с. 359 - 360]. По-друге, конституційна роль парламенту зростала 

практично у всіх державах континентальної Європи, що супроводжувалося ро-

зширенням його впливу на уряд і визначалося поступовим уведенням загально-

го виборчого права. Конституційна система Румунії відображала обидві тенде-

нції.  

З огляду на склад території, станом на початок ХХ ст. до складу Румунсь-

кого королівства входили Валахія, Молдова, Добруджа. За результатами Пер-

шої світової війни (Румунія завершила війну на боці Антанти) до складу Руму-

нії ввійшли території колишніх імперій (Австро-Угорщини і Росії), передовсім 

Буковина й Бессарабія. Бессарабія стала першим територіальним захопленням 

румунської монархії, здійсненим ще в ході триваючої світової війни. У січні 

1918 р. румунські збройні сили окупували Бессарабію, що як факт було відзна-

чено в ході Паризької мирної конференції. При цьому в самій Бессарабії певну 

легітимаційну роль зіграв квазіпредставницький орган "Сфатул Церий" (Ради 
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Країни) [42, с. 45]. У сучасних дослідженнях приєднання Бессарабії до Румунії 

в 1918 р. оцінюється "актом анексії", що "стало результатом невиправданої по-

літики представницького органу Молдавської демократичної республіки – 

"Сфатул Церій" [43, с.10]. 

Приєднання Буковини відбувалося за схожим сценарієм – установчі збори 

румунів Буковини були проведені 27 жовтня 1918 р., де і було прийнято рішен-

ня про інтегральне об’єднання Буковини з іншими румунськими землями у 

єдиній національній державі [44, с.31]. Проте ще 25 жовтня буковинські делега-

ти створеної у Львові Української національної ради прибули до Чернівців, де 

об’єдналися з місцевими представниками українських партій і утворили альте-

рнативний Крайовий комітет. Після періоду невизначеності, 11 листопада 

1918 р. регулярні румунські війська вступили до Чернівців (при тому, що Буко-

вина де-юре залишалася територією Австрії). Скликаний 28 листопада 1918 р. 

Генеральний конгрес Буковини прийняв рішення "безумовно приєднатися" до 

Румунії [Див.: 45]. 

Юридична доля Бессарабії вирішувалася й на міжнародному рівні. У Па-

рижі 28 жовтня 1920 р. між Великобританією, Францією, Італією, Японією і 

Румунією був укладений Договір про передачу цієї території Румунії, стаття 9 

якого оголошувала, що "Високі сторони, які домовляються, запросять Росію 

приєднатися до вказаного договору, як тільки буде існувати визнаний ними ро-

сійський уряд" (слід указати, що більшовицький уряд Радянської Росії не ви-

знавався на той час). Підтримка переможців у Першій світовій війні призвела 

до того, що внаслідок їхніх рішень територія Румунії була розширена більш ніж 

удвічі, а населення – майже в три рази (до 18 млн. чол.).  

У 1923 р. було схвалено нову Конституцію Румунії, яка закріпила прин-

цип народного суверенітету, визначаючи державу як "конституційно-

монархічну державу". Згідно її статті 34 законодавча влада в державі здійсню-

ється королем і національним представницьким органом, який складається з 

Палати депутатів і Сенату. Палата депутатів обиралася на основі високого віко-

вого цензу (21 рік для активного і 25 років для пасивного виборчого права). Для 



24 
 

сенаторів пасивне виборче право встановлювалося в 40 років. Крім того, до 

складу Сенату входили не лише обрані сенатори, але і сенатори "за правом". 

Виборча система містила й інші анахронізми – наприклад, вибори проводилися 

за "колегіями" (членами "палат торговими, промисловими, праці, сільського го-

сподарства") і за округами. Сенаторами "за правом" могли стати особи, які 

"займали високе становище в державі і церкві": члени королівської родини, ми-

трополити, єпископи, генерали, колишні прем’єр-міністри, голови палат вищих 

судів тощо (статті 72-73 Конституції) [46]. Необхідно також відзначити, що в 

1926 р. було схвалено новий виборчий закон, котрий передбачав, що політична 

партія, яка набрала відносну більшість голосів за результатами виборів, отри-

мує абсолютну більшість депутатських мандатів у Палаті депутатів. Основний 

закон окреслив сильні позиції короля – спадкового монарха, який не лише за-

тверджував закони, здійснював помилування, а й також видавав укази "необ-

хідні для виконання законів", призначав і звільняв міністрів. Отримали закріп-

лення в Основному законі і громадянські права і свободи: слова, спілок, друку, 

кримінально-процесуальні гарантії, суди присяжних тощо. Крім того, було га-

рантовано незалежність судової влади, а прийнятий на розвиток конституцій-

них норм закон про судоустрій 1924 р. визначив наступні ланки судової систе-

ми Румунії: суди (міські, сільські, змішані), трибунали, палати з присяжними 

(при трибуналах), апеляційні палати, Вища касаційна палата [47, с. 108]. 

Попри оцінки радянських істориків держава і права щодо "формальності" 

конституції 1923 р., загалом вона привнесла ліберальний режим із конкурент-

ною багатопартійною системою. 

Фашизація політичної системи в Румунії розпочалася не в період еконо-

мічної кризи 1929-1933 років, як це нерідко стверджується в літературі, а в кін-

ці 1930-х років. При цьому виходимо з розуміння сутності фашизму як форми 

тоталітаризму за формулою Ернста Нольте, який намагався визначити для цьо-

го його "мінімальний спільний знаменник". На його думку, такий "фашистсь-

кий мінімум" складався з трьох заперечних критеріїв: антимарксизму, антилі-



25 
 

бералізму і антиконсерватизму, двох організаційних ознак: принципу вождя і 

партійної армії, а також претензії на тоталітарність [48, с.19].  

Початком процесу фашизації політичної системи необхідно вважати 

включення до числа її легальних суб’єктів організацій тоталітарного типу: в 

Румунії такою виступала Легія Михайла Архангела, яка від 1929 р. отримала 

назву "Залізна гвардія". Цей рух відзначався чіткими ознаками фашистського 

руху. Тоталітарному суспільно-політичному руху фашистського типу прита-

манні наступні ознаки: 1) ціль - установлення диктатури; 2) звернення до сили 

як головного аргументу для досягнення цілі; 3) несприйняття опозиційної дум-

ки, непримиренність до інших рухів; 4) ідея месіанства. І тому слід погодитися, 

що "фашизм є правою формою тоталітарного режиму, яка характеризується на-

ціональним (расовим) ціннісним критерієм організації суспільства" [49, с.41, 

50].  

Екстремістські (терористичні) методи боротьби все більше проникали до 

політичного життя країни. Ситуацію ускладнювала й міжнародна обстановка, 

так як дві великі тоталітарні держави (СРСР і Німеччина) активно впливали на 

політику Румунії, по суті, загрожуючи (прямо чи непрямо) суверенітету й тери-

торіальній цілісності держави. Зовнішній вплив був часто надто інтенсивним та 

одночасно з двох боків: якщо нацистська Німеччина загрожувала підтримкою 

"Залізної гвардії", котра намагалася незаконно захопити владу, то сталінський 

СРСР відкрито вимагав територіальних уступок. В умовах реальності набли-

ження і початку нової світової війни Румунія, як і інші держави Центральної й 

Південно-Східної Європи, опинялася перед вибором не лише в зовнішньополі-

тичній діяльності, а й також у виборі моделі політичної системи. Після полі-

тичної кризи, викликаної парламентськими виборами 1937 р. (жодна з політич-

них партій не набрала більшості голосів), 10 лютого 1938 р. король, по суті, са-

мостійно сформував уряд та ухвалив рішення про запровадження стану облоги 

в усій країні. Фактичний державний переворот, проведений королем за пасив-

ної підтримки лідерів політичних партій, започаткував "рік реформ", адже в 

1938 р. процес реформування в Румунії було майже неперервним. Протягом 
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тижня було проведено конституційну реформу: 20 лютого 1938 р. Рада мініст-

рів схвалила проект нової конституції, а вже 24 лютого 1938 р. було проведено 

плебісцит на його затвердження (99,87% – "за", "проти" – 0,13%). Урочисте 

проголошення Конституції Кароля ІІ відбулося в королівській палаті 27 лютого 

1938 р. [50, с.77 - 78]. Конституція 1938 р. заклала основи заперечення індиві-

дуалізму та абстрактної професійної солідарності, до яких додалися традицій-

ний етноцентризм та антисемітизм. У статті 27 цієї Конституції зазначалося, що 

тільки громадяни Румунії мають доступ до державного управління, військових і 

цивільних посад, а, в свою чергу, тільки більшість румунської нації є творцем 

держави. Такі та подібні конституційні положення, у поєднанні з екстремістсь-

ким націоналізмом, привели до крайніх політичних установок уряду щодо сою-

зництва з нацистською Німеччиною та до участі в Голокості. Більшість румун-

ської нації також була обмежена в конституційних правах з мотивів "надзви-

чайного стану" [51, с.235 – 236]. 

Після цього король вжив низку заходів для ліквідації системи надто об-

меженого політичного плюралізму: з цією метою він заборонив діяльність усіх 

політичних партій (декрет від 31 березня 1938 р.), а згідно закону про захист 

державного ладу від 14 квітня 1938 р. заборонялося вести пропаганду з метою 

зміни державного ладу. Користуючись наведеними повноваженнями, король у 

травні 1938 р. заборонив "Залізну Гвардію". Одночасно була створена єдина 

офіційна партія "Фронт національного відродження" (Партія нації). Узявши за 

зразок фашистську Італію та нацистську Німеччину, була вибудувана диктату-

ра, очолювана до 1940 р. королем. З початком Другої світової війни міжнародне 

і внутрішнє становище Румунії ще більше ускладнилося, так як її територія за 

секретними протоколами договору Молотова – Рібентропа від 23 серпня 1939 р. 

була віднесена до сфери впливу СРСР. Територіально країна зазнала значних 

втрат. Спочатку в червні 1940 р. після ультиматуму СРСР Румунія змушена бу-

ла погодитися на уступку Бессарабії і Північної Буковини, а в серпні того ж ро-

ку за наслідками ІІ Віденського арбітражу вона втратила Трансільванію на ко-

ристь Угорщини, а згодом Добруджу на користь Болгарії [52, с.72 - 73]. 
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Уступка Бессарабії і Північної Буковини відбувалася врай складно для 

румунської держави. Після ультиматуму СРСР, який містив вимогу про "повер-

нення" всієї Буковини, 25 червня 1940 р. Німеччина висунула протест, зауважи-

вши, що ця територія ніколи не належала Росії, а тому 26 червня керівництво 

СРСР обмежило радянські претензії тільки Північною Буковиною. 28 червня, 

оцінивши реальні можливості та побоюючись соціальних потрясінь у разі війни 

з СРСР, Коронна Рада, 27 голосами проти 11, вирішила піти на поступки СРСР. 

Однак, Румунія формально погодилась не на "повернення території" СРСР, а 

лише на "евакуацію румунських військ із Бессарабії та Північної Буковини" [53, 

с.94- 95]. 

У таких обставинах 6 вересня 1940 р. король Кароль ІІ зрікся престолу на 

користь Михая, однак, того ж дня в країні реальну владу перебрав прем’єр-

міністр І. Антонеску, під керівництвом якого влада у Румунії в 1940 – 1944 ро-

ках набрала усіх типових ознак фашистського режиму. По-перше, Румунія не 

лише стала союзником нацистської Німеччини у Другій світовій війні, вона ви-

ношувала й здійснювала власні агресивні плани. Як указує О.В.Новосьолов, за 

домовленістю з керівництвом нацистської Німеччини в ході участі у війні про-

ти СРСР Румунія включила до свого складу Бессарабію й Північну Буковину, а 

також взяла під контроль управління над українськими землями між Дністром і 

Південним Бугом, які були включені до складу Румунії як окрема провінція під 

назвою "Трансністрія". Участь збройних сил Румунії у війні проти СРСР була 

не лише "оборонно-превентивною", як інколи її оцінюють сучасні дослідники. 

Румунські війська вони брали участь у боях не лише в рамках "історичних" ру-

мунських земель. Захоплення Бессарабії і Північної Буковини та включення їх 

до власної держави розглядалося румунським керівництвом як закономірний 

результат участі в антирадянській війні та відновлення "історичних прав". Оку-

пація частини українських земель ("Трансністрії") мала дещо відмінний харак-

тер і їхній політичний статус залишався невизначеним протягом 1941–1944 рр. 

Керівництво Румунії, уникаючи чітких та однозначних формулювань, згідно 

німецько-румунської угоди "Про безпеку та економічну експлуатацію Трансні-
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стрії та області Буг-Дніпро", яку уклали представники румунського та німець-

кого командування (румунську сторону представляв генерал Тетеряну, з німе-

цької сторони угоду підписав генерал Хауффе) у місті Тіґіна (Бендери) 30 серп-

ня 1941 р., зуміло отримати мандат на здійснення економічної експлуатації те-

риторії між Дністром та Південним Бугом [54, с.16]. 

В дослідженнях деяких румунських істориків (наприклад, Іліє Думитра 

Атена) участь Румунії у війні проти СРСР оцінюється в такий спосіб: "Згідно з 

головними цілями Румунії у війні проти СРСР у липні 1941 р. румунські війсь-

ка звільнили Бессарабію і Північну Буковину. Ми приєднуємося до точки зору 

румунської історіографії про те, що війна за ці території була виправдана істо-

ричними інтересами Румунії" [55, с.61 – 70]. Вказану "визвольну місію" зброй-

них сил Румунії необхідно сприймати в контексті наступних обставин: а) тери-

торіальні претензії виходили далеко за межі вказаних вище регіонів (наприклад, 

м. Одеси); б) управління зайнятими територіями, в тому числі на українських 

землях, здійснювалося фашистськими методами, з використанням державного 

терору. 

По-друге, зосередження влади в руках І.Антонеску в самій Румунії поєд-

нувалася з застосуванням методів державного терору, що було характерно бі-

льше для нацистського режиму в Німеччині, ніж для фашистського в Італії. Ок-

ремим об’єктом терористичної політики виступало єврейське населення як вла-

сне Румунії, так і тимчасово зайнятих нею в роки війни територій. Прем’єр-

міністр Румунії І.Антонеску хотів бачити Румунію без національних меншин, 

стверджуючи: "Я нічого не досягну, якщо я не очищу румунську націю. Не кор-

дони, а однорідність і чистота раси дають силу нації: такою є вища моя ціль". 

Загальна кількість румунських і українських євреїв, які загинули в територіях, 

що перебували в межах юрисдикції румунської адміністрації становить 280-380 

тис. осіб [56, с.179]. 

Характеристика фашистського режиму в Румунії відзначалася й іншими 

типовими для фашизму ознаками, зокрема: 1) непарламентське захоплення вла-

ди та заперечення парламентаризму; 2) каральна система тоталітарної держави 
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(таємна поліція, надзвичайні суди) набула інституційної завершеності у Румунії 

того часу, хоча терор не досягав таких масштабів та інтенсивності, як у нацист-

ській Німеччині; 3) фашистський режим був лімітований низкою чинників, в 

тому числі обмежений прерогативами короля. Саме король Михай і поклав кі-

нець цьому режиму (як подібними діями король поклав кінець правління 

Б.Муссоліні в Італії), віддавши наказ про арешт І. Антонеску 23 серпня 1944 р. 

Того ж дня король Михай оголосив про перехід держави на бік Антигітлерівсь-

кої коаліції. Після звільнення держави Червоною армією на короткий час були 

відновлені політичні свободи, скасовано антисемітські й антиугорські закони 

1940 р.  

Після Другої світової війни Румунія потрапила до сфери впливу СРСР і в 

ній почалися процеси, аналогічні процесам в інших державах Центральної і 

Південно-Східної Європи, котрі в радянські часи в історії держави і права 

сприймалися як: а) народно-демократичні революції; б) соціалістичні револю-

ції. При цьому під останніми розумілося остаточне утвердження комуністично-

го режиму. 

Враховуючи наведене, необхідно зробити такі висновки. По-перше, полі-

тична система Румунії під впливом низки факторів, у тому числі зовнішньопо-

літичних, у кінці 1930-х роках набирала недемократичних ознак. По-друге, в 

1940-1944 роках державний режим у цій країні набув класичних ознак фашиз-

му, подібними більшою мірою з характеристиками Італії періоду Б.Муссоліні. 

Комуністичний режим у Румунії повоєнного часу. Процес радянізації Ру-

мунії, утвердження в ній радянської моделі держави і суспільства, розпочалася 

негайно після звільнення її території радянськими військами. З самого початку 

реальна влада в країні перебувала в руках Союзної контрольної комісії, до якої 

входили радянські представники. Наступними ключовими моментами процесу 

радянізації Румунії виступало наступне: 1) у листопаді 1946 відбулися сфаль-

сифіковані комуністами парламентські вибори, на яких перемогу здобули Ком-

партія та її політичні сателіти [57, с.140]; 2) укладений у 1947 р. мирний договір 

СРСР із Румунією, згідно з яким контингент радянських військ залишався в 



30 
 

Румунії до 1958 р.; 3) у таких умовах було посилено політичні переслідування, 

опозиційні партії були розпущені, окремих їх керівників засуджено до тривалих 

термінів ув'язнення; 4) у кінці грудня 1947 р. короля Михая І примусили зрек-

тися престолу й емігрувати, а Румунію проголошено "народною республікою". 

Процес радянізації завершився в 1948 р., коли вся повнота влади була сконцен-

трована в руках комуністичної партії (в період 1948 – 1965 роках носила назву 

"Румунська робітнича партія"). Саме 13 квітня 1948 р. було схвалено Конститу-

цію Румунської Народної Республіки, котра впровадила радянську модель дер-

жави та легалізувала комуністичний режим у країні [Див.: 58]. 

У дослідженнях румунських учених вірно підмічається, що головними 

причинами установлення в Румунії режиму народної демократії і згодом кому-

ністичного режиму стали зовнішні причини, зокрема "наявність "радянського 

фактора", який полягав в участі Червоної Армії у визволенні Румунії, високому 

авторитеті СРСР у розгромі нацистської Німеччини, радянській військовій при-

сутності на території Румунії; б) угода Сталіна – Черчіля від 9 жовтня 1944 р." 

[55, с.248 – 250]. У 1952 р. було схвалено другу Конституцію Румунської На-

родної Республіки, котра передбачала ліквідацію приватної власності, одержав-

лення економіки [59].  

Конституціоналізація державного режиму в 1965 р. У 1965 р. комуніс-

тичний режим у Румунії був реорганізований як персонально, так і конститу-

ційно. Саме цього року Генеральним секретарем РКП було обрано Н.Чаушеску, 

який зайняв також пост Президента СРР. Комуністичний державний режим у 

Румунії отримав конституційне закріплення в тексті нової Конституції Соціалі-

стичної Республіки Румунії, схваленою Великими національними зборами 21 

серпня 1965 р. після процедури так званого "всенародного обговорення" [60]. 

Як і інші основні закони соціалістичних країн, такий документ не виступав вла-

сне "конституцією" з огляду на цінності європейського конституціоналізму. З 

іншого боку, конституція 1965 р., виступаючи представником другої серії кон-

ституцій в соціалістичних державах Центральної і Південно-Східної Європи 

(для Румунії фактично – третя), тим не менше, відзначалася своїми особливими 
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ознаками навіть на тлі "соціалістичного конституціоналізму". При цьому необ-

хідно зробити зауваження – специфіка соціалістичної конституції полягала не 

лише в її "класовій сутності", на чому традиційно акцентується увага в сучас-

них дослідженнях, а й також в її формі та структурі. Але головне в іншому – 

вона закріплювала конституюючі принципи функціонування соціалістичної 

держави, чим визначаються інші її властивості [61, с.57-58]. 

Особливості Конституції СРР 1965 р. полягали в таких її характеристи-

ках. 

Перше. Підкреслення в статті 1 Конституції не лише "соціалістичного" 

характеру республіки, а й того, що СРР "є суверенна, незалежна і єдина держа-

ва", в якій територія є "невідчужувана та неподільна", враховуючи відсутність 

подібних правових установок у Конституції СРСР 1977 р., відображало розу-

міння Румунії її політичною елітою передовсім як "національної держави". По-

при ідеологічну забарвленість тексту Основного закону, такий підхід відобра-

жав досвід конституцій західних держав.  

Друге. Якщо в інших соціалістичних державах роль правлячої монополь-

ної комуністичної партії закріплювалася як "керівна і спрямовуюча сила" дово-

лі обмежено і нечітко (у даному випадку "нечіткість" лише розширювала пре-

рогативи компартій), то в конституції СРР роль РКП визначалася широко і в рі-

зних підрозділах Основного закону. Спочатку в статті 3 указується, що "у Соці-

алістичній Республіці Румунії керівною політичною силою всього суспільства є 

Румунська комуністична партія". Фактично низка інших конституційних норм 

конкретизувала "керівну роль" компартії в Румунії. По-перше, стаття 25 визна-

чає, що в ході виборів у Великі національні збори і народні ради "право вису-

вання кандидатів належить Фронту соціалістичної демократії і соціалістичної 

єдності – найбільш широкої демократичної революційної постійної політичної 

організації представницького характеру, яка утворює під керівництвом Румун-

ської комуністичної партії організаційні рамки об'єднання політичних і соціа-

льних сил нашої соціалістичної нації, всіх масових і громадських організацій 

для участі всього народу в здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики партії 
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та держави, в керівництві всіма галузями діяльності". Підкреслимо, реально 

компартії керували процесом висування кандидатів на виборні посади в усіх 

соціалістичних державах, проте в Румунії така прерогатива отримала конститу-

ційне закріплення. По-друге, згідно статті 26 в РКП об’єднуються "найбільш 

передові і свідомі громадяни з лав робітників, селян, інтелігенції та інших кате-

горій трудящих", котра, тим не менш, "є вищою формою організації робітничо-

го класу, його авангардним загоном", хоча і "висловлює сподівання і життєві 

інтереси народу і віддано їм служить, виконує керівну роль у всіх галузях соці-

алістичного будівництва, спрямовує діяльність масових і громадських організа-

цій, а також державних органів". Зауважимо, в 1960-1970 роках соціалістичні 

конституції, як правило, не акцентували класового характеру комуністичних 

партій.  

По-третє, закріплене в статті 27 право громадян на об’єднання передбача-

ло, що "масові і громадські організації забезпечують широку участь народних 

мас у політичному, економічному, соціальному, культурному житті Соціалісти-

чної Республіки Румунії і в здійсненні громадського контролю, що є виражен-

ням демократизму соціалістичного ладу", а далі вказувалося: "Через масові та 

громадські організації Румунська комуністична партія здійснює організований 

зв'язок з робітничим класом, селянством, інтелігенцією та іншими категоріями 

працівників, мобілізує їх на боротьбу за завершення будівництва соціалізму". 

Іншими словами, створені внаслідок реалізації права на об’єднання "масові та 

громадські організації" виступають "приводними пасками" для мобілізації сус-

пільства з боку комуністичної партії.  

По-четверте, стаття 52 передбачила, що постійні комісії Великих націо-

нальних зборів за дорученням цього органу або Державної Ради розглядають і 

обговорюють проекти законів, декретів, постанов чи інших актів, які повинні 

бути прийняті, а також будь-які інші питання, а також "заслуховують доповіді 

керівників будь-яких органів державної адміністрації, Верховного Трибуналу і 

прокуратури про діяльність цих органів, а також голів виконавчих комітетів чи 

виконавчих бюро Народних рад про діяльність цих Рад і аналізують, яким чи-
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ном зазначені органи здійснюють політику Румунської комуністичної партії 

(підкреслення автора) і забезпечують застосування закону". Наведена консти-

туційна норма, отже, встановлює повноваження щодо "заслуховування" (пере-

вірки) не лише органів виконавчої влади, а й судів та прокуратури на предмет 

"здійснення" ними політики компартії. Тоталітарний режим у такий спосіб за-

кріпив для себе інструменти (способи) реального забезпечення керівної ролі 

РКП. 

Третє. Закріплення статусу людини в розділі 2 Конституції СРР (після ос-

нов конституційного ладу) уже само по собі є нетрадиційним для соціалістич-

них конституцій підходом (у Конституції СРСР 1977 р. правам і обов’язкам 

присвячено главу 7). Незвично була сформульована і стаття 13 (розділ 1), котра 

визначала один із принципів конституційного ладу і передбачала, що в СРР 

"вся державна діяльність спрямована на розвиток ладу і розквіт соціалістичної 

нації, постійне підвищення матеріального і культурного добробуту народу, за-

безпечення свободи та гідності людини, всебічне утвердження людської особи-

стості". "Гідність людини", наприклад, не згадується в Конституції СРСР 1977 

р. Разом із тим, конституційне визначення прав і свобод громадянина в Румунії 

відображало тоталітарне уявлення про цей інститут. По-перше, принцип рівно-

правності, визначений статтею 17, який передбачав, що громадяни рівноправні 

"незалежно від національності, раси, статі або релігії", виступав анахронізмом 

навіть порівняно з досвідом інших соціалістичних країн. Наприклад, порівняно 

з аналогічною статтею 34 Конституції СРСР 1977 р., вона не містить таких об-

ставин як "походження", "соціальне і майнове становище", "рід і характер за-

няття", "місце проживання" тощо. Відсутність кожної з таких обставин в умо-

вах соціалістичної держави, котра проводила відкриту дискримінацію (чи на-

дання привілей) за "походженням" чи "соціальним становищем" особи, висту-

пало інструментом тоталітарного режиму.  

По-друге, окремі права громадян в Конституції СРР сформульовані зі змі-

стом, який відповідає більше західному досвіду, а не радянським зразкам. При-

кладом цього є визначене в статті 18 "право на працю", зміст якого, зокрема, 
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передбачав: "Кожному громадянину забезпечується можливість здійснювати у 

відповідності зі своєю підготовкою в економічній, адміністративній, соціальній 

або культурній галузях діяльність, оплачувану за її кількістю та якістю". Щоби 

зрозуміти відмінність, необхідно нагадати, що стаття 40 Конституції СРСР пе-

редбачала: "Громадяни СРСР мають право на працю, тобто на отримання гара-

нтованої роботи з оплатою праці згідно з її кількістю і якістю і не нижче вста-

новленого державою мінімального розміру…".  

По-третє, політичні права громадян Румунії, як і в інших соціалістичних 

державах, формулювалися у контексті їх взаємозв’язку з соціалістичним ладом. 

Так, право на об’єднання і право на участь у виборах могли бути здійснені ли-

ше в рамках тоталітарної політичної системи, за умови керівництва відповідно 

об’єднаннями громадян і висуванням кандидатів у депутати різних рівнів з боку 

комуністичної партії. Стаття 29 Конституції прямо вказувала: "Свобода слова, 

друку, зборів, мітингів і демонстрацій не може бути використана з метою, во-

рожих соціалістичному ладу і інтересам тих, хто трудиться. Будь-яке об'єднан-

ня фашистського або антидемократичного характеру забороняється. Участь у 

такого роду об'єднаннях і пропаганда фашистського або антидемократичного 

характеру караються за законом". По-четверте, конституційне закріплення осо-

бистих прав громадян Румунії, незважаючи на її приєднання до основополож-

них міжнародних документів у цій сфері, не містило гарантій їх забезпечення. 

Наприклад, недоторканість особи (стаття 31) не забезпечувалася виключно су-

довим дозволом на арешт (відповідним повноваженням були наділені і проку-

рори). Недоторканість житла, таємниця кореспонденції та телефонних перего-

ворів також не передбачала відповідних судових гарантій. 

Четверте. Закріплена в Конституції форма правління в СРР може бути 

ідентифікована як "радянська республіка", властива для всіх соціалістичних 

держав. До її нормативно закріплених ознак належали: 

1. Один із органів державної влади – Великі національні збори – оголо-

шувався "верховним органом державної влади" і водночас "єдиним законодав-

чим органом Соціалістичної Республіки Румунії (стаття 42). Цей орган своєю 
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роллю заперечував принцип поділу влади, бо фактично зосереджував установчі, 

законодавчі, контрольні та інші функції. Стаття 43 передбачала, що Великі на-

ціональні збори обирають і відкликають Президента Соціалістичної Республіки 

Румунії; обирають і відкликають Державну Раду; обирають і відкликають Раду 

Міністрів; обирають і відкликають Верховний Суд і Генерального прокурора; 

здійснюють загальний контроль за застосуванням Конституції. Тільки Великі 

національні збори вирішують питання про конституційність законів тощо.  

З іншого боку, цей законодавчий орган не був "парламентом" не лише з 

огляду на порядок отримання ним повноваження (ступінь легітимності), а й та-

кож зважаючи на непостійний характер його роботи. 

2. Відповідно до статей 62 – 70 Конституції СРР функціонував особливий 

владний інститут – Державна Рада, статус якої визначався у такий спосіб – "по-

стійно діючий верховний орган державної влади, підлеглий Великим націона-

льним зборам" (стаття 62). В інших соціалістичних державах такого органу не 

існувало – він не виступав ні урядом, ні, зокрема, функціональним аналогом 

Президії Верховної Ради СРСР, хоча деякі спільні ознаки й мають місце. 

Згідно статті 64 Державна Рада в період між сесіями Великих Національ-

них Зборів здійснює такі основні повноваження: 1) встановлює, без права змі-

нювати Конституцію, норми з силою закону. Норми з силою закону подаються 

на обговорення Великих національних зборів на першій сесії відповідно до 

процедури прийняття законів. Єдиний національний план соціально-

економічного розвитку, державний бюджет, а також загальний заключний звіт 

про виконання бюджету можуть бути прийняті Державним Радою лише тоді, 

коли Велике Національні Збори не може зібратися через виняткові обставини; 

2) призначає і відкликає Прем'єр-Міністра; 3) призначає і відкликає Раду Мініс-

трів і Верховний Суд тоді, коли Великі Національні Збори не можуть зібратися 

через виняткові обставини; 4) дає загальнообов'язкове тлумачення діючих зако-

нів; 5) оголошує амністію; 6) контролює застосування законів і постанов Вели-

ких національних зборів, діяльність Ради Міністрів, міністерств та інших цент-

ральних органів державної адміністрації, а також діяльність прокуратури; за-
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слуховує звіти Верховного Трибуналу і контролює його керівні рішення; конт-

ролює постанови народних рад; 7) оголошує у невідкладному випадку часткову 

або загальну мобілізацію тощо. 

Як проявляється з наведеного, Державна Рада СРР відзначалася істотно 

сильнішими конституційними повноваженнями порівняно з Президією Верхов-

ної Ради СРСР.  

3. Інститут Президента СРР, передбачений Конституцією СРР, був наді-

лений широкими виконавчими повноваженнями. Він визначається як "глава 

держави", який "представляє державу у внутрішніх і міжнародних відносинах" 

(стаття 72). Як уже зазначалося, Президент СРР є головою Державної Ради, а 

також "Верховним головнокомандувачем Збройними Силами і Головою Ради 

оборони" (стаття 74), а крім того, "головує на засіданнях Ради Міністрів тоді, 

коли виникає необхідність" (стаття 75). 

Відзначимо, що радянську республіку як форму правління в соціалістич-

ній Румунії необхідно сприймати у взаємозв’язку з конституційним закріплен-

ням "керівної ролі" єдиної правлячої партії. 

4. Встановлюючи статус народних рад як "місцевих органів державної 

влади в адміністративно-територіальних одиницях, в яких вони були обрані" 

(стаття 86), Конституція СРР, по суті, позбавила територіальні громади права 

на місцеве самоврядування. Такий підхід характерний для усіх соціалістичних 

конституцій. У 1968 р. було схвалено окремий Закон про організацію і діяль-

ність народних рад [62]. 

5. Закріплена в Конституції СРР модель судової системи також є характе-

рною для тоталітарного соціалізму. По-перше, згідно статті 102 прямо встанов-

люється призначення судових органів: "Судовою діяльністю трибунали і суди 

захищають соціалістичний лад і права осіб, виховуючи громадян у дусі дотри-

мання законів". По-друге, всередині судової системи встановлено ієрархічні ві-

дносини, так як стаття 104 Конституції передбачає, що "Верховний трибунал 

здійснює загальний контроль за судовою діяльністю всіх трибуналів і судів". 

По-третє, політизації судів сприяло й те, що Верховний Трибунал обирається 
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Великими національними зборами на період скликання, а також його "відпові-

дальністю за свою діяльність" перед ними. Закон про судоустрій 1968 р. конк-

ретизував конституційні норми в цій сфері [63]. 

6. Система прокуратури СРР, як було передбачено Конституцією 1965 р., 

цілковито містила ознаки радянської прокурорської системи, створеної в часи 

А.Вишинського. По-перше, загальнонаглядові функції прокуратури поєднуєть-

ся із "захистом соціалістичного ладу" (стаття 112). По-друге, стаття 113 Кон-

ституції встановила, що "органи прокуратури знаходяться в ієрархічному під-

порядкуванні". По-третє, конституційно встановлювався принцип "відповідаль-

ності" Генерального прокурора перед Великими національними зборами (Дер-

жавною Радою). У 1968 р. на розвиток цих положень було схвалено окремий 

Закон про організацію і діяльність прокуратури [64]. 

З іншого боку, монопольне здійснення політичної влади комуністичною 

партією привело до звуження соціальної бази правлячих режимів, до політич-

ного панування партійного і державного апарату, який тривалий час знаходився 

за межами контролю з боку громадянського суспільства. Усі зусилля поставити 

їх діяльність під який-небудь реальний контроль з боку суспільства трактували-

ся як спроби підірвати "керівну і спрямовуючу роль правлячих партій", як за-

вдання шкоди державній безпеці і, відповідно, придушувалися. Зусилля щодо 

корегування неефективної економічної і соціальної політики призводили до все 

більшого протиставлення інтересів бюрократичного апарату і всіх інших шарів 

суспільства. В цих умовах теза про морально-політичну єдність суспільства не 

відповідала реальності [65, с.28]. 

Необхідно звернути увагу на декілька своєрідних характеристик режиму 

Н.Чаушеску, насамперед, на його окремішність від СРСР та інших соціалістич-

них держав. Після окупації в серпні 1968 р. території Чехословаччини війсь-

ками п’яти соціалістичних країн на окремому засіданні ЦК РКП Н.Чаушеску 

виступив із засудженням таких дій, називаючи їх "серйозним порушенням 

принципів, на яких засновані взаємовідносини між соцкраїнами". Крім того, він 

негайно розпорядився: "Необхідно підготувати заяву від імені румунської пар-
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тії і уряду у зв’язку з обстановкою, що склалася після окупації Чехословаччини 

і необхідністю прийняття всіх заходів щодо забезпечення безпеки Румунії, в 

якому виразити позицію нашої партії: що ніхто і жодним чином не може брати 

на себе право втручатися в справи інших держав, що не має жодного виправ-

дання звернення якої-небудь групи, що уряд, партія і обрані офіційні органи не-

суть відповідальність, що Центральний Комітет і уряд закликає весь народ за-

хищати територіальну цілісність Румунії, не допускати жодного втручання у 

внутрішні справи нашої країни" [66, с.1124]. 

Однією з особливостей комуністичного режиму в Румунії виступали еко-

номічні труднощі і вкрай низький рівень життя, котрі були пов’язані з випла-

тою зовнішньоекономічного боргу, що особливо проявилося в 1980-і роки. У 

1980 році обсяг боргу становив 11 млрд. доларів США, в 1981 р. – 10,1 млрд., 

1985 р. – 7 млрд., 1986 р. – 6,4 млрд. У 1989 р. усю суму боргу було виплачено. 

Такі результати давалися складно. Економія на всьому навіть життєво необхід-

ному, була зведена в ранг державної політики. Згідно офіційних інструкцій, у 

квартирі дозволялося запалити лише одну лампочку потужність 15 Вт, викори-

стання холодильників і інших побутових пристроїв взимку категорично забо-

ронялося, так само як і використання газу для обігріву жилих приміщень. По-

рушення виявлялися створеною з цією метою "економічною поліцією" і тягли 

за собою штрафи і відключення газу та електроенергії. Гаряча вода до квартир 

практично не подавалася, а телебачення працювало 2-3 години на добу. Спожи-

вання електроенергії на душу населення в Румунії в ті часи було найнижчим у 

Європі. Крім того, знову були введені продовольчі картки, скасовані ще в 1954 

р. і розроблена "програма наукового харчування" [67, с. 86]. 

Однією з основних несучих конструкцій режиму Н.Чаушеску виступала 

спеціальна служба "Секурітате" (рум. Securitate - "безпека"), офіційна назва якої 

– Департамент державної безпеки (рум. Departamentul Securităţii Statului) – кот-

ра виконувала також функції політичної поліції. "Секурітате" була заснована 30 

серпня 1948 за підтримки спецслужб СРСР. Румунська спецслужба прославила-

ся як найжорстокіша спецслужба комуністичних країн Східної Європи. У пері-
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од сталінізму органи державної безпеки Румунії (не лише "Секурітате") страти-

ли без суду і слідства, за деякими оцінками, близько 10.000 чоловік. Співробіт-

никами "Секурітате" було зібрано близько мільйона файлів на осіб, які, на дум-

ку її керівництва, становили небезпеку для режиму [Див.:68]. 

Водночас, специфіка соціалістичного суспільства в Румунії 1970-1980 ро-

ків не заперечувала наявність у ньому основних характеристик, притаманних 

іншим національним суспільствам у рамках "соціалістичного табору". Незва-

жаючи на "залізну завісу", воно відчувало вплив західних цінностей, які "пере-

ломлялися" на соціалістичному ґрунті. Ціннісні орієнтації населення визнача-

лися двома показниками – рівнем освіти і соціальним походженням. Останнє 

стало втрачати значення в румунському суспільстві з виникненням другого по-

коління інтелігенції в 1970-роках [69, с.122 – 123].  

Специфіка прояву опозиційного потенціалу румунської опозиції виходить 

з розуміння того факту, що в країні були слабко розвинуті традиції політичної 

культури. В соціалістичний період румунське суспільство зазнало найбільш 

жорстких, тоталітарних способів правління. На думку М. В. Тисменяну, причи-

нами пасивності інтелігенції був комплекс історичних, соціальних і психологі-

чних чинників. Зокрема, румунська інтелігенція виявилася обманутою націона-

лістичними гаслами і всім тим, що сприймалось як патріотичне відродження. 

Крім цього, вона була підкуплена псевдоучастю у політичній грі. Вона повірила 

Чаушеску і тому стала співучасником його гротескного шоу [70, с.261]. 

Офіційна оцінка комуністичного режиму в Румунії. Для вивчення при-

роди комуністичного державного режиму у квітні 2006 р. була створена Прези-

дентська комісія, результатом діяльності якої стала майже 700-сторінкова До-

повідь з аналізу комуністичного режиму в Румунії (Report by the Presidential 

Commission for the Analysis of the Communist Dictatorship in Romania) [71]. 

Враховуючи інтерес до питань відновлення національної пам’яті в Украї-

ні необхідно звернути увагу на Доповідь, яка стала ґрунтовним дослідженням 

комуністичного режиму в Румунії та одночасно інструментом публічного ви-

знання його злочинної природи. Доповідь складається з вступу, в якому визна-
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чаються природа, цілі та наслідки тоталітарного комуністичного режиму в Ру-

мунії 1945 – 1989 років та трьох розділів. 

Розділ 1 (назва "Румунська комуністична партія") аналізує широку емпі-

ричну базу в чотирьох підрозділах, де йдеться про: а) роль радянських радни-

ків; б) незаконний вплив комуністів на вибори; в) методи знищення громадян-

ського суспільства; г) масові організації партії і, насамперед, "Комуністичний 

союз молоді". Розділ 2 Доповіді з назвою "Репресії" детально відтворює суть 

режиму в наступних аспектах: а) комуністичний геноцид у Румунії; б) "Секурі-

тате" - інструмент Партії; в) репресивні закони в комуністичній Румунії; г) пе-

нітенціарна система; д) депортації та виселення населення; е) світова ізоляція 

Румунії; є) студентські рухи; ж) протести працівників; з) дисидентство в кому-

ністичному режимі; з) "Секурітате" і методи вербування інформаторів. Розділ 3 

"Суспільство, економіка, культура" своїм змістом торкається наступних питань: 

а) заснування судової системи; б) командна економіка; в) колективізація, опір і 

репресії; г) економічна криза 1980-х років і дефіцит; д) режим і церкви; е) ідео-

логія і терор, монополія культурного життя; є) реформа освіти та її наслідки; ж) 

становище меншин; з) репресивна радянська Молдова; и) демографічна політи-

ка режиму Чаушеску; і) соціальні методи управління режиму Чаушеску; ї) про-

тидія революції 1989 р. 

Висновки Комісії підтверджують, що тоталітарний комуністичний режим 

в Румунії був нав'язаний зовнішнім диктатом, він був незаконним, заснованим 

на фанатичній ідеології "класової боротьби" і "диктатури пролетаріату". Кому-

ністичний режим в Румунії (1945-1989) офіційно був визнаний як нелегітимний 

і кримінальний. Партія була мозком репресивної системи, в той час як "Секурі-

тате" виступала інструментом впровадження політичних рішень на практиці. 

Режим винайшов інститути, які зробили можливе знищення вільного розуму і 

маніпуляцію суб’єктами тоталітарної держави: партія як самозвана еліта; таєм-

на поліція; пропаганда і агітація; псевдо-правова система, яка була повністю 

підпорядкована тоталітарним інтересам. 
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До "основних злочинних діянь" комуністичного режиму належать: (1) ві-

дмова від національних інтересів через підпорядкування СРСР після створення 

маріонеткового уряду на чолі з Петре Гроза (6 березня 1945). Почалася епоха, 

наслідки якої проявилися у відставанні Румунії від історії на декілька десяти-

літь; (2) знищення верховенства права та плюралізму через судові фальсифіка-

ції і шахрайства, зокрема, після фальсифікації виборів у листопаді 1946 р.; (3) 

знищення політичних партій та конституційної безперервності румунської дер-

жави через примусове зречення короля Михая; (4) загальна і насильницька ра-

дянізація Румунії, зокрема в період 1948-1956 років, і витворення, в ім'я "дикта-

тури пролетаріату", деспотичної політичної системи, на чолі з спекулятивною 

кастою, тісно об'єднаною навколо верховного лідера; (5) політика знищення ці-

лих соціальних категорій в ім'я класової боротьби. Найпрестижніша румунська 

еліта була знищена через вбивства, депортацію, позбавлення волі, примусову 

праця та маргіналізацію. Знищення вчинялося в логіці колективної провини і 

переслідування сімей осіб, підозрюваних у антикомуністичних намірах або ді-

ях. Знищення було прийнято до використання аберантних критеріїв для того, 

щоб знищити можливості дітей з сімей "нездорового тіла", не дозволяючи їм 

навчатися у вищих навчальних закладах. Як наслідок політики комуністичного 

режиму, сотні тисяч людей були затримані у в'язницях і таборах, депортовані 

чи переміщені. Кількість репресованих, встановлених дослідниками, може бути 

визначена між 500 000 і 2,000,000 жертв. Труднощі у встановленні кількості 

виникає через систематичне приховування інформації про долю багатьох із цих 

жертв, "Секурітате", державними прокурорами, міліцією, прикордонниками та 

іншими репресивними органами; (6) переслідування етнічних, релігійних, куль-

турних і сексуальних меншин; (7) знищення груп партизан, які представляли 

збройний антикомуністичної опір в горах (1945-1962); (8) репресії щодо релігій 

і знищення або переслідування всіх тих, хто виступав проти комунізму, як з лав 

румунського більшості і з лав етнічних меншин; пригнічення православної цер-

кви, ліквідація греко-католицької церкви, переслідування сіоністського руху; 

(9) арешти, вбивства, політичні затримання та депортації селян, які чинили опір 
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колективізації. Насильницька ліквідація селянських повстань (1949-1962); (10) 

депортація з метою знищення. Етнічне пригнічення, вимагання і "продажа" єв-

реїв і німців; (11) репресії проти культури, викорінення національних ціннос-

тей, відмова від західноєвропейського мистецтва і культури, цензура, арешти і 

приниження непокірних інтелігентів або протестувальників (1945-1989); (12) 

репресії щодо студентських рухів і повстань 1956 р. Переслідування проти сту-

дентських демонстрацій, організованих Румунською робітничою партією, Сою-

зом робітничої молоді, Союзом асоціацій студентів Румунії і "Безпекою" (1958-

1960), а також судові фальсифікації 1965 р. і наступних років; (13) знищення іс-

торичної і культурної спадщини в 1980-х роках, натхнення манії величі Чау-

шеску і одержимості ліквідації основних культурних та історичних пам'яток. 

Примушення частини населення Румунії покинути свої будинки в ім'я політики 

"систематизації" в сільських районах; (14) знищення моральних орієнтирів ру-

мунського суспільства та його цінностей солідарності, у відсутності якої жодна 

нація не може стати вільною, знищення відчуття народу як автора власної істо-

рії. Серед останніх злочинів режиму Чаушеску називається "різанина щодо пов-

стання громадян, за наказом Ніколає Чаушеску зі схвалення керівництва Руму-

нської комуністичної партії, і при ефективному участі деяких підрозділів армії і 

"Секурітате" під час антикомуністичної революції грудня 1989 р.".  

Доповідь Президентської комісії була представлена Президентом Румунії 

18 грудня 2006 р. на спільному засіданні палат Парламенту, який від імені ру-

мунської держави підтримав його основні висновки [72]. 

 

Висновки до розділу 1 

1.Наукове дослідження з окресленою метою і завданнями є актуальним і 

своєчасним, незважаючи на існуючий доробок напрацювань, створених у вітчи-

зняній і зарубіжній правовій науці. Потребують правового аналізу питання ре-

формування правової системи Румунії в руслі інтеграції держави до Європейсь-

кого Союзу в контексті цінності відповідного досвіду для України. 
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2. Державно-правова традиція Румунії в ХІХ – ХХ століттях відзначаєть-

ся низкою своєрідних тенденцій. По-перше, конституювавши власну державу в 

другій половині ХІХ ст., румунський народ імплементував на власну правову 

традицію цінності європейського конституціоналізму. З першої світової війни 

Румунія вийшла як сильна регіональна держава, територія якої значно зросла. 

На основі Конституції 1923 р. отримали поштовх у своєму розвитку основні 

демократичні інститути. По-друге, незважаючи на значні труднощі та вплив ве-

ликих тоталітарних держав, Румунська держава в першій половині ХХ ст. збе-

регла свою ідентичність, хоч і не уникнувши в кінці 1930-х – першої половини 

1940-х років авторитарної влади та фашизму. У період Другої світової війни 

режим І.Антонеску відзначався не лише участю в агресивній війні на боці на-

цистської Німеччини, а й також участю в "етнічних чистках" (Голокості) на 

окупованих територіях.  

По-третє, подібно іншим державам Центральної та Південно-Східної Єв-

ропи, після Другої світової війни Румунія та її правова система потрапили під 

вплив СРСР. Поступово за радянським зразком була сформована держава з то-

талітарною публічною владою. Деяка специфіка в зовнішньополітичній орієн-

тації режиму Н.Чаушеску поєднувалися в 1970-1980-х роках з ознаками класи-

чного комуністичного державного режиму. Характеристики та інститути Руму-

нії цього періоду (однопартійна система, заперечення парламентаризму, дикта-

тор - президент, таємна поліція) засвідчували його приналежність до соціаліс-

тичної правової системи.  
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Розділ 2. 

РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ РУМУНІЇ В ПЕРІОД 

ВІДНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ (1989 – 1991 роки) 

 

2.1. Демократична революція в Румунії 1989 р.: передумови і право-

вий зміст 

Тоталітарний режим Н.Чаушеску завершив своє функціонування внаслі-

док демократичної революції, яка відбулася в грудні 1989 р. і заклала основи 

для наступної радикальної зміни політичної і правової системи. Незважаючи на 

те, що вона відбувалася паралельно (і практично одночасно) до демократичних 

революцій в інших державах Східної Європи, істотні особливості виокремлю-

ють її з цього ряду практично за всіма параметрами: передумови, методи, нас-

лідки. Саму "демократичну революцію" у правовому сенсі розуміємо як ком-

плекс заходів щодо зміни основ правопорядку (конституційної системи) у на-

прямі відновлення: а) народного суверенітету як базового принципу організації 

держави; б) верховенства права (прав людини); в) функціонування інститутів 

демократії (вибори, незалежний суд, свобода слова тощо). 

Специфіка демократичної революції в Румунії позначалася насамперед 

особливими передумовами. Дві групи факторів визначали початок революцій-

них процесів. Перша група стосується зовнішніх умов, пов’язаних із обстанов-

кою в інших державах Центральної і Південно-Східної Європи і окремо – в 

СРСР, друга група – специфіки тоталітарного режиму в Румунії станом на кі-

нець 1980-их років.  

До групи зовнішніх факторів впливу на кризу тоталітарного режиму в 

Румунії належали: 1) часткова демократизація в СРСР, розпочата М. Горбачо-

вим у квітні 1985 р. в рамках реформи політичної системи призвела в Румунії 

(як і в інших соціалістичних країнах) до внутрішньої кризи режиму. Вона ж 

вплинула й на активізацію опозиції, котра одразу ж скористалася вже першими 

кроками перебудови, зокрема, гласністю та пом’якшенням репресивної політи-
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ки [73, с. 125-129]; 2) поступовий розпад так званого "соціалістичного табору", 

який унеможливлював військову інтервенцію з боку СРСР, тим більше, що в 

цій державі, на відміну від Угорщини чи Чехословаччини, не містилися угрупу-

вання Збройних Сил СРСР. Парадоксально, але якщо в інших соціалістичних 

державах усвідомлення такого факту істотно впливало не лише на активізацію 

опозиції, а й на стриманість влади, то в Румунії він радикалізував публічну вла-

ду до застосування збройної сили; 3) на початок перетворень істотний вплив 

здійснили країни Заходу. І хоча для Румунії цей вплив проявився менш поміт-

но, ніж наприклад для Польщі, враховуючи закритий характер режиму, засоби 

масової інформації європейських країн стали одним із основних джерел інфор-

мації для румунського суспільства. З цього приводу Дж. Сорос відзначав: "Іс-

нує загальноприйнята думка, що перетворення суспільства з тоталітарного на 

плюралістичне повинні здійснювати зацікавлені люди, а будь-які втручання 

ззовні є не лише недоречними, але можливо й шкідливими. Це хибна думка. 

Люди, які прожили своє життя за тоталітарної системи, можуть прагнути відк-

ритого суспільства, але їм бракує знань та досвіду, необхідних для створення 

такого суспільства. Їм потрібна стороння допомога, щоб втілити сподівання в 

дійсність" [74, с. 64].  

Група внутрішніх факторів, які визначали системну кризу політичного 

режиму в Румунії, всіх його компонентів станом на осінь 1989 р., може бути 

окреслена наступним чином. По-перше, внутрішня криза системи тоталітарного 

соціалізму проявлялася насамперед у дефіциті легітимності політичного режи-

му Н.Чаушеску [75]. Втрата підтримки публічної влади з боку румунського су-

спільства стала наслідком відсутності практично всіх основних механізмів ра-

ціонально-правової легітимації влади в цій державі: вільних виборів, плюраліз-

му політичної системи, відкритості влади. Дефіцит легітимності політичного 

режиму в Румунії відзначався глибшим характером, ніж у сусідніх соціалістич-

них державах. 

Більше того, за багатьма показниками тоталітарний режим в Румунії ви-

користовував більш жорсткі методи впливу на суспільство, порівняно з іншими 



46 
 

соціалістичними державами. Насамперед, при цьому необхідно указати на ме-

тоди роботи спеціальної служби "Секурітате" (офіційна назва – Департамент 

державної безпеки, рум. Departamentul Securităţii Statului), яка здійснювала кон-

троль за висловлюваннями економічних і політичних поглядів населенням.  

Крім того, втраті підтримки з боку суспільства сприяв і створений Н.Чаушеску 

культ особи (гротескні щотижневі шоу на стадіонах і майданах, присвячені йо-

му, його дружині Олені та комуністичній партії), який супроводжувався будів-

ництвом гігантських споруд ("Будинок Республіки" - найбільший у світі палац) 

у часи, коли від суспільства вимагалася тотальна економія на найнеобхіднішо-

му. 

Важливо підкреслити і той момент, що в Румунії, на відміну від інших 

соціалістичних країн, реагування на "радянську перебудову" майже не спосте-

рігалося. У листопаді 1989 р. відбувся XIV з'їзд Румунської комуністичної пар-

тії і Н. Чаушеску, що сприймалося як демонстрація сили і як жест непокори 

проти Горбачова і його послідовників. На той час він розцінювався світом як 

один з останніх сталінських диктаторів. Як уже було відзначено, населення жи-

ло вкрай бідно. Навіть їжа була унормована, ніби країна перебувала в стані вій-

ни, хоча водночас пропаганда не переставала звеличувати значення безстраш-

ного і славного вождя та науковий геній його дружини [76, с. 621]. 

По-друге, одним із основних факторів кризи політичного режиму висту-

пало послаблення Румунської комуністичної партії через її відхід від принципу 

монолітної єдності, суперництво угрупувань всередині неї. В свою чергу, це 

призводило до дезінтеграції та послаблення всієї політико-правової системи 

країни, так як саме РКП виступала основним носієм державного режиму. Руму-

нська комуністична партія, яка пропорційно до населення, вважалася однією з 

найбільших у світі, була практично паралізована. У неї не виявилося колектив-

ного керівництва, а партійний апарат знаходився в глибокій кризі, яка поглиб-

лювалася внаслідок перебудови – часткової демократизації в СРСР під керівни-

цтвом М.Горбачова [77, с.31]. Все більш активна діяльність опозиційних анти-

тоталітарних сил всередині країни на перших порах була представлена функці-
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онерами правлячої партії (діючими і колишніми), а також керівниками за ме-

жами партії (наприклад, в армії). 

Наведені специфічні передумови зумовили особливості демократичної 

революції в Румунії [78]. 

Масовий спротив тоталітарному режиму розпочався у м. Брашеві 15 лис-

топада 1987 р., коли робітники промислового підприємства з виробництва ван-

тажівок розпочали страйк, поєднуючи його із захопленням партійних і держав-

них органів. Робітники спочатку висунули економічні вимоги (недопущення 

зниження заробітку та масового скорочення), проте вже невдовзі протестували 

проти комуністичного режиму Н.Чаушеску. Загостренню ситуації сприяв також 

виявлений робітниками в захопленому приміщенні мерії бенкет, що само по со-

бі засвідчувало рівень життя в суспільстві. Того ж дня підрозділи "Секурітате" 

за підтримки військовослужбовців придушили повстання і хоча при цьому не 

зафіксовано фактів загибелі людей, проте близько 300 чоловік було заарешто-

вано і засуджено на різні строки тюремного ув’язнення. У квітні 1989 р. на ад-

ресу Н.Чаушеску було направлено "Звернення шістьох", яке підписали старі 

члени комуністичної партії і його колишні соратники – А.Бирледяну, К. Менес-

ку, К. Пирвулеску, Т.Речану, С.Брукан і Г.Апостол. Вони закликали "до зміни 

політичного курсу, доки ще не пізно", наводячи конкретні факти порушень ре-

жимом Конституції Румунії і Заключного акту Наради з безпеки і співробітниц-

тву в Європі (1975, Хельсінкі) [79, с. 22]. Крім того, у зверненні критикувалися 

практика розорення сіл, декрет, що забороняв вступати у контакти з іноземця-

ми, переслідування, арешти, діяльність служби безпеки, контроль за перепис-

кою і прослуховування телефонних розмов, здійснення форсованої асиміляції 

національних меншин, зростання політичної ізоляції країни. Автори закликали 

покласти кінець експорту продуктів, який "ставить під загрозу біологічне існу-

вання нації" [80, с.226]. Автори звернення опинилися під домашнім арештом, 

але не були засуджені.  

Радикальні перетворення політико-правової системи Румунії розпочалися 

у зв’язку з повстанням 16 грудня 1989 р. у м. Тімішоара (район компактного 
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проживання угорської етнічної меншини). Приводом для масового протесту 

стало спроба виселення угорського реформаторського пастора Ласло Текеша 

(на основі "рішення суду"), звинуваченого в "розпалюванні міжнаціональної 

ворожнечі". Етнічний угорський протест перетворився у масовий політичний 

виступ проти комуністичної партії, причому він поєднувався із захопленням та 

підпалом урядових приміщень. Підрозділи "Секурітате" і регулярні частини 

збройних сил 16 – 18 грудня 1989 р. придушили повстання, уперше застосува-

вши вогнепальну зброю. Проте в наступні дні масовий протест тільки розширив 

свої масштаби і вперше стали поширюватися вимоги щодо відставки 

Н.Чаушеску. 

20 грудня 1990 р. посол Румунії в СРСР, хоч і не висловлюючи "офіційну 

точку зору", оцінив події в Тімішоаре як "заворушення, що стали результатом 

підбурювальної діяльності протестантського священика Ласло Текеша, який 

займався не стільки релігійною, скільки пропагандистською діяльністю, яка 

спрямовувалася із-за кордону". Посол далі указав, що "за поданням церковних 

властей повітовий суд виніс відповідне рішення про переселення його в інше 

місце, але він відмовився. У відповідь на вжиті властями спроби виконати рі-

шення суду група релігійно фанатично налаштованих хуліганських елементів 

спровокувала в місті безпорядки". Відмічаючи той факт, що Л.Текеш є угорцем 

за національністю, посол підкреслив зацікавленість угорської сторони в розпа-

люванні антирумунської кампанії навколо подій в Тімішоаре [81, с.74]. 

Триваюче повстання в Тімішоарі стало відомим румунському суспільству 

за допомогою західних ЗМІ та румунського телебачення [82, с.78 - 80]. Разом із 

тим, Н.Чаушеску 18 грудня все ж відбув з офіційним візитом до Ірану, проте 

вже 20 грудня терміново повернувся із-за ситуації в країні. 20 грудня 1989 

Н.Чаушеску, виступаючи по телебаченню, назвав винуватцями подій в Тімішо-

аре "ворожі елементи, іноземні агенти, бандити, фашисти і зрадники, які викли-

кали заворушення", стверджував про "іноземну змову проти національних інте-

ресів" і не вимовив слова жалю з приводу жертв у Тімішоаре. Він відмовився 

від самої можливості переговорів та діалогу з повстанцями. В інших країнах 
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колишнього радянського блоку представники влади вели переговори, щоб уни-

кнути насильства: і мирну передачу влади було забезпечено без жертв. Нато-

мість, Н.Чаушеску прийняв рішення про застосування насилля і, не відчуваючи 

реалій, наказав організувати "народні збори" в Бухаресті на свою підтримку. 

Мітинг, скликаний 21 грудня перетворився на демонстрацію протесту проти 

нього самого. На Університетській площі в Бухаресті частина демонстрантів 

звели барикади і продовжили протест. У ніч на 22 грудня при спробі приду-

шення протесту деякі з них були вбиті. Проте наступного дня, 22 грудня, чисе-

льний натовп блокував вулиці Бухареста та увірвався в будівлю ЦК. 

Н.Чаушеску разом з дружиною врятувався через дах будівлі і гелікоптером по-

кинув столицю, але того ж дня був заарештований. Наступні події з урятуван-

ням Чаушеску, його подальшим захопленням і поміщенням в Тирговіште до 

військових казарм, поспішний суд і страта й надалі значною мірою залишають-

ся засекреченими й потребують розслідування [76, с. 622].  

Після спроби Н.Чаушеску та інших партійних керівників втекти з Бухаре-

сту (їх було затримано в Тирговіше), в столиці розпочалися збройні сутички. За 

офіційними даними, збройні сутички відбувалися між підрозділами "Секуріта-

те" і збройних сил. За іншими даними, військове відомство самостійно органі-

зувало "терористів" з метою зростання ролі військових у політичному процесі. 

Бої тривали до 27 грудня 1989 р. Кількість загиблих оцінюється в 1104 чоловік, 

з них 162 у ході протесту 16 – 22 грудня, 942 після цього терміну, поранених 

нараховується 3352 (1107 і 2245) [76,  с. 622]. Військовослужбовці втратили 260 

чоловік убитими і 545 пораненими, "Секурітате" – відповідно 6 і 73. При цьому 

значна кількість загиблих стала наслідком не лише дій властей, а й також "не 

повністю з’ясованого феномену тероризму".  

Одразу після втечі подружжя Чаушеску з Бухаресту 22 грудня 1989 р. бу-

ло виголошено створення Фронту національного порятунку, котрий конститу-

ював себе як "вищий" орган державної влади. 

Участь СРСР у революції в Румунії. Демократичні революції в країнах 

Східної Європи своєю антикомуністичною спрямованістю та глибинними змі-
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нами істотно відрізнялися від політики "перебудови і гласності", яка проводи-

лася в СРСР від 1985 р. і яка станом на 1989 р. не призвела до ліквідації моно-

польного конституційного становища єдиної партії. Виходячи з цього, їх оцінка 

вищими органами державної влади СРСР була надто стриманою, обумовленою 

хибним сприйняттям демократичних революцій як "повернення до істинного 

соціалізму". На відміну від демократичних революцій в інших колишніх соціа-

лістичних країнах, реагування органів державної влади СРСР на події в Румунії 

було набагато більш інтенсивне й відкрите. Радянське керівництво вивчало си-

туацію і вже 21 грудня 1989 р. посол Румунії в СРСР І.Букура на прохання Мі-

ністерства закордонних справ СРСР поінформував заступника Міністра інозем-

них справ СРСР І.П.Абоїмова, що "румунська сторона володіє відомостями ві-

дносно того, що акція в Тімішоаре була підготовлена і завчасно організована за 

згодою країн – членів Варшавського Договору" [81, с.75-76]. 

Після цього вищі органи державної влади СРСР оперативно почали нада-

вати оцінку подіям у Румунії. Спочатку 23 грудня 1989 р. "Послання до народу 

Румунії" схвалив З’їзд народних депутатів СРСР – на той час вищий орган дер-

жавної влади в СРСР. У Посланні відзначалося, що "в цей поворотний момент 

для долі Румунії другий З’їзд народних депутатів СРСР заявляє про рішучу під-

тримку справедливої справи румунського народу", проте така "підтримка" по-

єднувалася з наступним формулюванням: "Ми запевняємо громадян Румунії в 

традиційних почуттях дружби і добросусідства та підтверджуємо щире бажання 

до тісного співробітництва в інтересах соціалізму і миру". Заяви про "співробі-

тництво в інтересах соціалізму" звучало надто недоречно в зверненні до наро-

ду, який здійснював антисоціалістичну революцію. 

У Заяві Радянського уряду від 24 грудня 1989 р. відзначалося: "Поступа-

ючі з Румунії повідомлення свідчать про те, що румунський народ рішуче пор-

вав з авторитарним режимом і встав на шлях демократичного оновлення країни. 

Створений Фронт національного порятунку, який об'єднує в своїх лавах про-

гресивні сили. Сформована Рада фронту взяла на себе всю повноту влади і зве-

рнулася до народу із закликом підтримати проголошену нею програму глибо-
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ких перетворень. У країні за активної участі трудящих йде процес формування 

нових структур влади...". Нарешті, 26 грудня 1989 р. у Заяві МЗС СРСР було 

відзначено: "...І ми, і наші союзники однозначно підтримуємо революційне 

оновлення, справедливу боротьбу румунського народу, зусилля ради Фронту 

національного порятунку, який проголосив програму глибоких демократичних 

перетворень… Визнаючи раду Фронту національного порятунку Румунії, уряд 

СРСР через радянське посольство в Бухаресті підтримує з ним постійний кон-

такт, у тому числі з питань надання найнеобхіднішої допомоги… Як було заяв-

лено вищим органом Радянського Союзу – З'їздом народних депутатів СРСР, 

главою нашої держави М.С. Горбачовим, ми в захопленні від героїзму румун-

ського народу, глибоко переконані в його здатності зламати опір, твердо вихо-

димо з незворотності розпочатого процесу демократичного оновлення. Головне 

для нас в підході до тих подій, – воля румунського народу, здійснений ним ви-

бір" [81, с.78 – 80].  

Суд над Н. Чаушеску. 23 грудня (за іншими даними – 25 грудня) 1989 р. 

подружжя Чаушеску (Ніколає та Єлена) були піддані суду військового трибу-

налу. Як засвідчує стенограма суду, Головний обвинувач звернувся до суду вій-

ськового трибуналу в такий спосіб: "Шановний голова суду, сьогодні ми по-

винні винести вирок відповідачам Ніколає Чаушеску і Олені Чаушеску, які 

вчинили наступні злочини проти народу. Вони вчинили дії, несумісні з людсь-

кою гідністю і громадською думкою. Вони діяли деспотичним і злочинним спо-

собом; вони нищили народ, лідерами якого, за їх твердженнями, виступали. Ви-

ходячи з злочинів, які вони вчинили проти народу, я виступаю в суді, від імені 

жертв цих двох тиранів, за смертний вирок для обох відповідачів. Проект обви-

нувального акта містить наступні пункти: геноцид, згідно зі статтею 356 Кри-

мінального кодексу; збройний напад на людей і державну владу, згідно зі стат-

тею 163 Кримінального кодексу; руйнування державних служб і інститутів, пі-

дрив народного господарства, згідно зі статтями 165 і 145 Кримінального коде-

ксу, вони заблокували нормальний хід розвитку економіки" [83]. Від імені вій-

ськового трибуналу президента і його дружину було звинувачено, відтак, у ге-
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ноциді (шляхом застосування збройної сили проти народу), за наслідками якого 

загинуло 60 тисяч громадян і спричинено істотної шкоди державному майну. Їх 

також звинуватили в "руйнації національної економіки" та корупції, зокрема, 

зберігання в іноземних банках понад 1 млрд. американських доларів [84]. 

Н.Чаушеску відмовився давати пояснення, вважаючи суд незаконним і висло-

вивши думку, що зможе відповісти на всі запитання лише перед Великими на-

ціональними зборами. Далі в ході процесу відбувся гострий діалог між обвину-

вачем і Н.Чаушеску: 

"Обвинувач: Великі національні збори розпущені. 

Ніколає Чаушеску: Це ніяк неможливо. Ніхто не може розпустити Націо-

нальні Збори. 

Обвинувач: У нас тепер інший керівний орган – Фронт Національного 

Порятунку. Фронт – тепер наш вищий орган. 

Ніколає Чаушеску: Ніхто цього не визнає. Саме тому народ бореться по 

всій країні. Ця банда буде розгромлена. Вони організували путч. 

Обвинувач: Люди борються проти вас, а не проти нової влади. 

Ніколає Чаушеску: Ні, люди борються за свободу і проти нової влади. Я 

не визнаю суд. 

Обвинувач: Чому, ви вважаєте, люди воюють сьогодні? 

Ніколає Чаушеску: Як я вже сказав, народ бореться за свою свободу і 

проти цього путчу, проти цієї узурпації. Заявляю, що цей путч організований 

закордоном. Я не визнаю цей суд. Я не буду більше відповідати. Я тепер гово-

рю з вами як з простими громадянами, і я сподіваюся, що ви розповісте правду. 

Я сподіваюся, що ви також не працюєте на іноземців і на руйнацію Румунії…". 

У такому стилі пройшла більша частина процесу. У полеміці, відповідаю-

чи на звинувачення про віддання наказу щодо застосування вогнепальної зброї, 

Н. Чаушеску відзначив: "Ви, як офіцери, повинні знати, що уряд не може відда-

вати наказ відкрити стрілянину. Але ті, хто стріляв у молодих людей, були 

співробітниками служби безпеки, терористи". А Єлена Чаушеску при цьому 

уточнила: "Терористи із Секурітате". Обвинувач уточнив: "Терористи із Секу-
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рітате?", на що Єлена чітко підтвердила: "Так". Далі обвинувач став уточняти, 

хто глава Секурітате. Разом із тим, обвинувач запитаннями щодо психічного 

здоров’я підсудних намагався у такий спосіб "посприяти захисту", прямо про це 

сказавши: "Якщо би ви мали психічне захворювання і визнали це, ви би не від-

повідали за ваші дії". Проте підсудні відмовилися від такого варіанту поведінки 

та відмовилися від захисту взагалі. В свою чергу, захист визнав суд цілковито 

"законним" [83]. Трибуналу вистачило менше трьох годин, щоби розглянути 

звинувачення "по суті", визнати підсудних винуватими та винести вирок про 

вищу міру покарання для обох – розстріл. І хоча головуючий на суді завершив 

оголошення вироку нагадуванням про те, що підсудні протягом 10 днів можуть 

оскаржити його, подружжя Чаушеску негайно були виведені у двір військової 

частини і розстріляні. У літературі з цього приводу відзначається: "Скорий і ні-

ким не уповноважений на відправлення правосуддя суд (самозваний "надзви-

чайний народний трибунал") засудив подружжя Чаушеску до смертної кари, і 

на Різдво 1989 року вони були розстріляні" [77, с.32]. 

Створення Фронту національного порятунку. Негайно після втечі 

Н.Чаушеску державне телебачення спочатку оголосило про створення тимчасо-

вого уряду на чолі з колишнім міністром іноземних справ Корнеліу Манеску, 

проте вже вечором 22 грудня було повідомлено про створення вищого органу – 

Національного демократичного комітету. 23 грудня 1989 р. було створено 

Фронт національного порятунку (далі – ФНП) на чолі з І. Ілієску.  

В умовах кризи політичної системи, ФНП перебрав на себе установчу 

владу в державі. Він оголосив себе вищим органом державної влади, прийняв 

рішення про ліквідацію всіх колишніх владних інститутів, передбачених Кон-

ституцією 1965 р., включаючи Державну Раду і уряд, а також перепідпорядку-

вав собі міністерства і місцеву адміністрацію. Рада ФНП взяла на себе функції 

тимчасового парламенту з широкими повноваженнями – зокрема право видава-

ти декрети з силою закону, призначати і звільняти прем’єр-міністра, затверджу-

вати за його поданням склад уряду. Із складу Ради ФНП було обрано Виконавче 

бюро на чолі з Головою, яке виконувало функції Ради. Уже в ході формування 
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Ради ФНП вирішальні позиції в ньому займали вихідці з рядів апарату комуніс-

тичної партії, частина з яких у різний час були усунені Н.Чаушеску з своїх по-

сад. На чолі їх опинився І. Ілієску, який був обраний головою Ради ФНП і од-

ночасно головою Виконавчого бюро [85, с.203]. Програмова заява ФНП від 22 

грудня 1989 р. містила основні напрями суспільних перетворень у Румунії зок-

рема: 1) демонтаж тоталітарної комуністичної системи і однопартійної монопо-

лії; 2) створення політичної системи, заснованої на засадах плюралізму і демок-

ратії, створення правової держави; 3) побудова громадянського суспільства; 4) 

дотримання гідності і прав людини, свободи слова, свободи об’єднань; 5) еко-

номічні реформи і перехід до ринкової економіки; 6) широка відкритість для 

всього світу. Як проявляється з наведеного, програма першочергових перетво-

рень у Румунії загалом не відрізнялася від подібних в інших постсоціалістичних 

державах. Структура Фронту національного порятунку передбачала Канцеля-

рію, пост Голови (І. Ілієску), Першого Віце-Голови (Д. Мазілу), Віце-Голови (К. 

Іонеску та К.Кіралі), секретаря (Д.Марсіанської) та членів. У складі ФНП функ-

ціонували наступні підрозділи: Рада реконструкції та економічного розвитку; 

Комітет з сільського господарства; Комісія з конституційних, правових питань 

та прав людини; Комісія у справах молоді; Комітет із зовнішньої політики; Ко-

мітет з питань науки і освіти; Комісія з культури; Комітет з навколишнього се-

редовища та екологічного балансу; Комітет у справах національних меншин; 

Комісія з питань місцевого самоврядування. 

 

2.2. Правові засоби відновлення парламентської демократії  

Починаючи з 26 грудня 1989 р. ФНП розпочав доволі інтенсивну правот-

ворчу діяльність, у тому числі й на рівні декретів - законів. Так, у період від 26 

до 31 грудня 1989 р. було схвалено 10 декретів - законів. Перші декрети - зако-

ни характеризують основні напрями діяльності ФНП після революції. По-

перше, як уже згадувалося, Фронт національного порятунку конституював себе 

як "вищий орган влади" декретом - законом №2 з назвою "Декрет-закон про 

створення, організацію та функціонування Фронту національного порятунку 
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ради та місцевих рад національного порятунку" від 27 грудня 1989 р., а декре-

том - законом №10 "Про створення, організацію та функціонування уряду Ру-

мунії" було засновано Уряд Румунії. По-друге, декілька декретів - законів тор-

калися скасування серії законодавчих актів періоду соціалістичної Румунії, пе-

реважно тих, які грубо порушували права людини. Один із них – №5 "Декрет-

закон розслідування, кримінального переслідування і покарання за правопору-

шення" – вносив первинні зміни до кримінального і кримінально-

процесуального законодавства Румунії, скасовуючи цілий ряд так званих "ан-

тидержавних злочинів", які в період соціалізму слугували квазізаконною підс-

тавою для репресивної політики комуністичного режиму. 

По-третє, враховуючи, що в період соціалізму десятки тисяч громадян ви-

їхали за кордон, декрет - закон №7 від 31 грудня 1989 р. створював умови для їх 

репатріації, причому остання стосувалася і "колишніх румунських громадян". 

По-четверте, один із перших декретів - законів (№3) стосувався встановлення 

тарифів на електроенергію, яка постачається населенню. Питання постачання 

електроенергії в Румунії в часи соціалізму виступало одним із найгостріших, 

особливо в період "тотальної економії" 1980-х років, створюючи для населення 

значні побутові незручності – цим і пояснюється "першочерговість" такого за-

конодавчого акту. Нова влада намагалася демонструвати розуміння проблем, 

які хвилювали суспільство.  

Нарешті, по-п’яте, одним із декретів - законів ФНП розпочалася демокра-

тизація політичної системи Румунії. З цією метою 31 грудня 1989 р. було схва-

лено "Декрет-закон про реєстрацію і діяльність політичних партій та громадсь-

ких організацій у Румунії". У такий спосіб вперше після Другої світової війни 

було закладено легальні основи для функціонування багатопартійної системи, 

визначено умови та органи реєстрації політичних партій.  

У цей же період – від 26 до 31 грудня – ФНП видав 40 указів (актів нено-

рмативного характеру). Їх зміст також відображає перші кроки нової влади у рі-

зних напрямах [86]. 
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Перший напрям торкався реорганізації виконавчої влади в країні. Указом 

ФНП №1 Прем’єр-міністром було призначено Петре Романа. Крім того, було 

створено групу нових міністерств, яких не було в часи соціалізму: міністерство 

національної економіки, міністерство сільського господарства і харчової про-

мисловості, міністерство води, лісів і навколишнього середовища, міністерство 

культури, міністерства електротехнічної промисловості, електроніки та інфор-

матики. 

Другий напрям діяльності визначав необхідність першочергової реоргані-

зації "силової складової" Уряду, котра, як засвідчив характер революції, про-

явила свою значимість у переломні моменти. Заходи в цьому напрямі не обме-

жувалися персональними призначеннями (хоча цілій групі старших офіцерів 

були присвоєні чергові і позачергові звання, з урахуванням їх позиції в період 

революції). Необхідні інституційні зміни були відображені передовсім в указі 

ФНП №33 від 30 грудня 1989 р., яким було скасовано Державний департамент 

безпеки, відомий як "Секурітате". 

Після 1 січня 1990 р. правотворча діяльність ФНП може бути умовно роз-

ділена на два періоди - до 6 лютого 1990 р., коли Фронт національного поряту-

нку ("вищий орган державної влади") був зареєстрований як політична партія, і 

період після цього часу, коли ФНП фактично (і юридично) виконував одночас-

но дві функції – до створення ним же 9 лютого 1990 р. Тимчасової ради націо-

нальної єдності. 72 декрети - закони дають можливість проаналізувати основні 

зусилля ФНП у напрямі демократизації політичної системи, створення основ 

ринкової економіки та з інших питань. 

У напрямі створення законодавчих основ для відновлення функціонуван-

ня демократичних інститутів, хоч і були вжиті певні кроки, достатніми їх ви-

знати доволі складно. З одного боку, було скасовано смертну кару, оголошено 

амністію для осіб, засуджених в часи соціалізму, за "антидержавні злочини", 

проте інституційних змін було недостатньо. Із законодавчих актів цього періоду 

можна відзначити хіба що схвалений 12 січня 1990 р. декрет - закон "Про ство-

рення Національної комісії у справах громадян розгляду скарг і претензій". Бі-
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льше того, окремі акти ФНП цього періоду були вкрай суперечливими з цієї то-

чки зору - наприклад, схвалений 7 січня 1990 р. "декрет - закон про створення 

надзвичайних військових трибуналів для переслідування і покарання терорис-

тичних актів" явно не відповідав західним уявленням про місце правосуддя в 

правовій державі. 

Були вчинені перші кроки в напрямі відновлення ринкового характеру 

економіки – з цією метою були схвалені декрети - закони про розвиток інвести-

ційної діяльності від 14 січня 1990 р., про заходи зі стимулювання економічної 

активності суб’єктів підприємництва селянства і сільськогосподарських коопе-

ративів та державних підприємств від 29 січня 1990 р., про організацію та про-

ведення господарської діяльності на основі вільної ініціативи від 5 лютого 1990 

р. тощо. Але і в цьому напрямі деякі акти відображали специфічні уявлення но-

вої еліти на ринкову економіку – до таких слід віднести "декрет-закон про розс-

лідування, судове переслідування та покарання злочинів спекуляції" від 11 січ-

ня 1990 р. 

Серія декретів - законів стосувалася посилення соціального захисту різ-

них груп населення. Наприклад, декрет - закон від 19 січня 1990 р. був спрямо-

ваний на підтримку сімей з дітьми, передбачаючи оплачувану відпустку по до-

гляду за дітьми у віці до одного року. Ціла група декретів - законів у цій сфері 

стосувалася соціальної підтримки військовослужбовців. 

Як уже відзначалося, починаючи з 6 лютого 1990 р. Фронт національного 

порятунку Румунії опинився в метаморфозній ситуації – з одного боку, він ви-

ступав вищим органом державної влади, який провадив через правові засоби 

посттоталітарні перетворення, а з іншого боку він перетворився в політичну 

партію, котра готувалася до перших у повоєнний час вільних виборів (парламе-

нту, президента). Такий статус ФНП різко вплинув на характер його діяльності 

після 6 лютого 1990 р.  

Із двох десятків схвалених до 6 лютого 1990 р. декретів - законів більша 

частина стосувалася "підтримки" різних сфер економіки, публічного сектору чи 

окремих категорій населення. Так, наприклад, вже 7 лютого було схвалено "де-
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крет - закон на теплову енергію для населення", "декрет-закон про заробітну 

плату працівників установ, закладів та організацій, які припинили діяльність", 

"декрет-закон про підвищення пенсій у пенсіях державного соціального страху-

вання військовослужбовців". Наступного дня, 8 лютого було схвалено декрет-

закон про усунення нерівності заробітної плати працівників", зміни до закону 

про військові пенсії, "декрет-закон про підвищення ціни контракту і купівлю та 

надання пільг фермерам", "декрет-закон про створення мінімальних пенсій для 

поранених і членів сімей осіб, які загинули під час революції" тощо. Видання 

таких актів засвідчувало практичну участь ФНП у передвиборній кампанії.  

Серед майже сотні указів ФНП в період від 1 січня до 7 лютого 1990 р. 

більша частина стосувалася продовження "кадрової революції" в різних сферах 

румунського суспільства, в тому числі призначення й відкликання дипломатич-

них представників. Частиною з них були ліквідовані владні інститути, створені 

в період режиму Н.Чаушеску, зокрема, Центральної ради робітничого контролю 

над економічною та соціальною діяльністю, в'язниці Бухаресті Жілава тощо. 

Натомість створювалося чимало нових органів державної влади, державних ус-

танов і організацій. 2 січня 1990 р. були створені одночасно чотири нові мініс-

терства: міністерство зовнішньої торгівлі, міністерство транспорту, міністерст-

во пошти і телекомунікацій, міністерство геології. 

Створення Тимчасової ради національної єдності 9 лютого 1990 р. окре-

мим декретом - законом ФНП означало новий етап революційного процесу в 

Румунії. На місці ФНП (по-суті, надзвичайного органу, створеного групою осіб) 

постав ще один надзвичайний орган, який узяв на себе "вищу владу" в країні. 

Його створення стало можливим після початку формування багатопартійної си-

стеми, зокрема відтворення старих політичних партій, але диктувалося не лише 

умовами політичного плюралізму, а й також вимогами інших суб’єктів полі-

тичного життя. Річ у тім, що починаючи з січня 1990 р. у суспільстві наростали 

настрої незадоволення тим, що спочатку ФНП заявив про себе як про "тимчасо-

ву владу", підтвердив таку позицію її реальним здійсненням, а пізніше цю по-

зицію кардинально змінив, вирішивши перетворитися в одного з суб’єктів полі-
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тичного процесу. Таке рішення призвело до активізації радикальних політичних 

сил, які пробували опонувати ФНП.  

Створення Тимчасової ради національної єдності (ТРНЄ) сприяло стабілі-

зації політичної і правової ситуації в державі, бо до складу цього органу ввійш-

ли представники всіх найбільших політичних партій. Проте половина місць у 

ТРНЄ зайняли представники ФНП, уже як однієї з політичних сил, котра, ви-

ступаючи також "державним органом", створила законодавчі основи для ство-

рення і діяльності ТРНЄ. Попри значно вищий ступінь легітимації ТРНЄ, отри-

мання законодавчих преференцій однією з політичних сил розглядалося бага-

тьма політичними силами Румунії як використання "комуністичних методів". 

На момент створення ТРНЄ в Румунії було зареєстровано біля 70 політи-

чних партій, які розпочали підготовку до виборів, призначених на 20 травня 

1990 р. Голова ТРНЄ і лідер ФНП І.Ілієску обґрунтовував законодавчі переваги 

для власної політичної сили в такий спосіб: "А кого власне представляють пар-

тії? Поки у них немає нічого, крім претензій. Питання вирішать вибори. А поки 

Рада ФНП дійсно взяла на себе відповідальність. Уже в перші години вона 

створила на своїй базі тимчасовий уряд і ефективно керувала країною декілька 

тижнів, і лише після цього утворилися партії, яким ми продемонстрували свою 

відкритість, своє бажання не монополізувати владу. Ми їм запропонували уч-

асть у нинішньому перехідному процесі, запропонували приєднатися до тих, 

хто вже тоді вірив в оздоровлення ситуації" [87, с.226]. 

Тимчасова рада національної єдності в період від моменту свого ство-

рення і до 11 травня 1990 р. видала 65 декретів - законів і до 13 червня 1990 р. 

(моменту створення нового Уряду) майже сотню (99) указів, які відображають, 

з одного боку, продовження процесу створення законодавчої основи для демок-

ратизації політичної системи, а з іншого - підготовку до перших загальних ви-

борів. Діяльність ТРНЄ відбувалася із врахуванням істотних загроз для право-

порядку, викликаних двома чинниками: а) масовими заворушеннями в Бухарес-

ті та інших містах, які виражали незадоволення високою участю "комуністичної 

номенклатури" в реформах; б) нестабільністю конституційного порядку, викли-
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каного відсутністю конституції як основного закону (конституція 1965 р. була 

скасована в перші дні революції). 

Правотворча діяльність (на рівні декретів - законів та указів) була спря-

мована насамперед на врегулювання нової виборчої системи. 14 березня 1990 р. 

було видано декрет - закон №92 "Про правові засади проведення виборів до 

Парламенту і виборів Президента Румунії", який створив законодавчі основи 

для проведення перших вільних виборів. Після цього указом ТРНЄ 19 березня 

1990 р. №169 вибори до парламенту і вибори Президента були призначені на 20 

травня 1990 р.  

Законодавчо було передбачено, що Парламент буде складатися з двох па-

лат: Зборів депутатів і Сенату. Збори депутатів повинні були, в принципі, скла-

датися з 387 депутатів, хоча їх кількість могла бути й збільшена. Річ у тім, що 

політичні партії, які представляли одну з національних меншин і були зареєст-

ровані до вступу в силу декрету-закону про вибори, у випадку, якщо їх пред-

ставник у загальному порядку не отримував депутатського мандату, все ж 

отримували один депутатський мандат гарантовано. Виборча система пропор-

ційного представництва політичних партій вводилася вперше в повоєнний час у 

Румунії. Для Сенату передбачалося 119 місць, із них кожному округу відводи-

лося від 2 до 4, Бухаресту - 14. Виборчі комісії, за наполяганням опозиційних 

партій, формувалися шляхом включення до них фіксованої кількості представ-

ників партій (по одному від партій з найбільшими списками кандидатів), а та-

кож деякої кількості суддів (на нижчому рівні - юристів або "авторитетних гро-

мадян"), які визначалися шляхом жеребкування. При цьому комісії формували-

ся з числа суддів (юристів) істотно раніше участі в них представників політич-

них партій [88, с.73 - 75].  

Указаний виборчий декрет-закон ТРНЄ поряд із процедурою виборів уре-

гулював низку питань конституційного характеру [89]. Передбачений ним Пар-

ламент повинен був складатися з двох палат – Зборів депутатів і Сенату. Збори 

депутатів, як уже відзначалося, складися з 387 депутатів з кореляцію на манда-

ти для політичних партій від національних меншин. У кожному повіті (з якими 
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співпадали виборчі округи) кількість депутатів, що обираються, є пропорцій-

ною чисельності населення, при цьому допускається відхилення до 15%. До 

складу Сенату в повітах з населенням до 500 тис. жителів обираються по два 

сенатори, від 500 до 750 тис. – по 3, а в інших – по 4; муніціпія Бухарест обирає 

14 сенаторів. Зареєстровані політичні партії висувають кандидатів у виборчих 

округах в кількості, що не перевищує кількість депутатів або сенаторів, які 

обираються від округу. Незалежних кандидатів або їх списки можуть висувати 

групи громадян, які нараховують не менше 251 виборців. 

На пост Президента кожна партія може висувати тільки одного кандидата 

за умови їх підтримки не менш ніж 100 тис. виборців. Для обрання кандидату в 

Президенти необхідно отримати більшість (більше половини) голосів зареєст-

рованих виборців. Якщо жоден із кандидатів такої більшості не отримає, про-

водиться другий тур виборів, в якому балотуються два кандидати, які отримали 

в першому турі найбільшу кількість голосів. Обраним у другому турі вважаєть-

ся кандидат, який отримав більше голосів, ніж його суперник. 

Виборчий декрет-закон передбачив також, що обидві палати Парламенту 

на спільному засіданні конституюються в Установчі збори, які повноважні 

приймати Конституцію Румунії. Головують на них голови палат за чергою. До 

набуття Конституцією чинності Парламент буде діяти як законодавчий орган, а 

після цього він повинен призначити нові вибори, які вимагалося провести про-

тягом одного року. 

 Указаний акт урегулював статус Президента, який не міг бути членом 

політичної партії чи політичного формування. У випадку вакансії посади Пре-

зидента або його неспроможності здійснювати свої повноваження нові вибори 

повинні бути протягом трьох місяців, а до цього функції глави держави пови-

нен виконувати голова Сенату.  

Визначався спосіб формування уряду. Президент призначає Прем’єр-

міністра з представників партії або формування, які отримали внаслідок виборів 

більшість мандатів у Парламенті. Якщо така більшість відсутня, то Президент 

призначає на цю посаду іншого депутата або сенатора після консультацій з пар-
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тіями та формуваннями, представленими в Парламенті. Глава держави предста-

вляє склад уряду на схвалення палатам, а також приймає від Прем’єр-міністра 

відставку уряду. Повідомляючи Сенат, Президент призначає голову і членів 

Верховного суду, а також призначає генерального прокурора. 

Щодо Парламенту глава держави наділявся окремими повноваженнями, 

зокрема скликання Парламенту на надзвичайну сесію, розпуск Установчих збо-

рів за згодою Прем’єр-міністра і голів палат, якщо Установчі збори протягом 9 

місяців не приймуть Конституцію (якщо Конституція не прийнята протягом 18 

місяців, Установчі збори розпускаються по праву), промульгація законів. Здій-

снюючи повноваження, Президент видає укази, які мають контрасигнуватися 

Прем’єр-міністром, який у такий спосіб бере за них відповідальність перед 

Парламентом [90, с.182-185]. 

Окремими декретами - законами було продовжено термін подання канди-

датур до Палати депутатів, до Сенату і на пост Президента (17 квітня 1990 р.) та 

визначено статус іноземних спостерігачів на виборах (24 квітня 1990 р.). Метою 

декрету – закону №92/1990 р., виданого Тимчасовою радою національної єдно-

сті, було допустити до участі в перших вільних виборах максимально можливу 

кількість партій. Фронт національного порятунку, який домінував у Тимчасовій 

раді національної єдності, упевнений у перемозі на виборах, намагався вжити 

заходів перестороги, щоби не отримати в парламенті надмірної більшості і цим 

самим себе не дискредитувати. Недостатність політичної культури виборців, 

слабка організація недавно виниклих партій і величезна популярність револю-

ційного ядра, яке взяло на себе відповідальність за розпуск комуністичних 

структур, гарантували політичну перемогу групі І.Ілієску. Однак, щоби схвали-

ти нову Конституцію і переконати громадськість у незворотності повороту до 

багатопартійної системи, в першу чергу, було необхідно створити парламент із 

помітною опозицію, котра би отримала принаймні третину місць у парламенті 

[91, с.15]. 

Група декретів - законів стосувалася трудового і соціального законодав-

ства, підвищення заробітку окремих категорій працівників (у тому числі суд-
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дів), скорочення строку військової служби. Проте економічним перетворенням 

напередодні виборів приділялося недостатньо уваги. Серед важливих актів у 

цьому напрямі слід назвати "Декрет-закон про деякі заходи щодо залучення 

іноземних капіталовкладень в Румунії" від 14 березня 1990 р. та "Декрет-закон 

про ліцензування і діяльність представництв в Румунії іноземних компаній і ор-

ганізацій економічної діяльності" від 24 березня 1990 р. 

Ураховуючи нестабільну правову ситуацію, ТРНЄ 23 лютого 1990 р. 

схвалила окремий "Декрет-закон про деякі заходи щодо захисту державних ор-

ганів, громадських інститутів, штаб-квартир політичних партій, спокою грома-

дян та правової системи". 

Станом на квітень - травень 1990 року в Румунії виборча кампанія відбу-

валися в умовах масштабної дестабілізації обстановки. З 22 квітня до 13 червня 

1990 р. у центрі Бухаресту відбувалися безперервні антикомуністичні мітинги, 

вістря яких було спрямоване проти Фронту національного порятунку, котрий 

сприймався як "наступник" комуністичної партії, та контрольованого ним уря-

ду. Мітингуючі (серед них значну частину складали студенти) ставили вимогу 

усунення екс-комуністів зі складу Уряду і заборони їх входження до урядових 

структур. У ніч із 13 на 14 травня мітинги переросли в масові заворушення, в 

ході яких порушувалися права громадян, їх власність, були блоковані ряд дер-

жавних установ, у тому числі будівля телебачення. Уряд відновив правопоря-

док тільки за участю підрозділів збройних сил. Після цього він звернувся за до-

помогою до шахтарів, які "наводили лад" у Бухаресті наступні два дні, громля-

чи штаб-квартири деяких опозиційних партій. Такі урядові дії викликали гостру 

реакцію великих західних держав і сусідніх, колишніх соціалістичних держав. 

Вибори 20 травня 1990 р. були проведені і в них узяли участь 86,2 відсот-

ка із числа зареєстрованих виборців. У ході виборів Президента Румунії 85, 07 

відсотка голосів виборців було віддано за І.Ілієску - лідера ФНП.  

У ході перших вільних парламентських виборів наслідки голосування ма-

ли наступний вигляд. Склад Парламенту, як уже відзначалося, включав Збори 

депутатів (387 депутатів) і Сенату (119 сенаторів). ФНП отримав у них відпо-
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відно 263 і 92 мандати, Демократичний союз румунських угорців - 29 і 12, На-

ціональна ліберальна партія - 29 і 9, Екологічний рух Румунії - 12 і 1, Націонал-

цараністська християнська демократична партія - 12 і 1, Партія національної 

єдності румунів Трансільванії - 9 і 2, Демократична аграрна партія Румунії - 9 і 

0, Соціал-демократична партія Румунії - 2 і 0. Решта місць були розподілені між 

іншими політичними партіями.  

Друге місце на парламентських виборах політичної партії, яка представ-

ляла національну меншину, об’єктивно також посилювало позиції ФНП. Необ-

хідно зауважити, в Трансільванії проживала більша частина із 1,7 млн. угорців 

Румунії. Демократичний союз румунських угорців був створений уже в ході ре-

волюції, а Виконавчий комітет партії було засновано в Бухаресті вже 25 грудня 

1989 р. Протягом січня 1990 року нова партія сформувала місцеві відділення. І з 

самого початку партія прийняла на себе роль політичного опонента Уряду і 

ФНП. Але такий стан мав іще й той наслідок, що питання національних мен-

шин виявився надто політизованим [93, с.10 – 11]. 

Такі результати виборів засвідчили: ФНП як політична партія не просто 

здобув перемогу, а взяв під контроль двотретинну більшість в обох палатах Па-

рламенту, на другому місці виступала партія Демократичний союз румунських 

угорців, яка представляла національну меншину, компактно проживаючу в од-

ному регіоні. Спеціальний посланник Президента США на виборах у Румунії, 

тим не менш, заявив, що це були "справжні і чесні вибори" [87, с.228]. 

Після виборів ситуація не нормалізувалася. Масові заворушення знову за-

грожували функціонуванню органів державної влади в Бухаресті. Обраний 

Президент Румунії І. Ілієску звернувся до народу, в якому відмітив, що "сили 

правопорядку вчора вжили заходів, покликаних відновити громадський поря-

док у столиці і звільнити Університетську площу від маніфестантів. Незважаю-

чи на законність і коректність, це викликало акти насилля і терору з боку де-

монстрантів. Ми звертаємося до всіх демократичних сил зробити все для лікві-

дації цього легіонерського бунту". На цей заклик знову відгукнулися шахтарі, 

які шляхом застосування фізичної сили ліквідували мітинги. Як попередньо бу-
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ло установлено, за 38 годин безпорядків уже за участю шахтарів кількість заги-

блих становила від 5 до 11 чоловік, при цьому було поранено більш як 480 чо-

ловік. Організатори масових акцій протесту (студентські організації) оцінили 

шахтарів як "цивільні репресивні сили", які замінили органи правопорядку та 

створили в Бухаресті атмосферу масового терору [87, с.234]. Призначену на 14 

червня 1990 р. інавгурацію новообраного Президента Румунії І.Ілієску було пе-

рекладено у зв’язку з трагічними подіями. 

Використання Урядом Румунії шахтарів як інструменту політичного тис-

ку на опонентів було пов’язано з побоюваннями нової влади стати причетною 

до наказу правоохоронним силам, наслідком яких стала би загибель людей, що 

могло підірвати її легітимність. Такий підхід чергове відображав нерозуміння 

джерел легітимації демократичної публічної влади, котра опирається на закон і 

є спроможною за допомогою легальної сили наводити лад у суспільстві.  

Загальні особливості демократичної революції в Румунії. Необхідно за-

вважити, що "демократична революція" як феномен у Румунії, як і в інших кра-

їнах колишнього соціалістичного табору, відбулася не за два-три дні (тиждень), 

про що нерідко стверджується в спеціальній літературі. Персоніфікований пе-

рехід владних повноважень не означав революційних змін, тобто перетворень 

глибоких (сутнісних) та інтенсивних (за відносно незначний часовий проміжок 

часу).  

Говорячи про Румунію, сутнісні перетворення політичної, економічної та 

ідеологічної системи, розпочавшись зі створенням Фронту національного поря-

тунку 22 грудня 1989 р., завершилися умовно в червні 1990 р., після отримання 

повноважень вищих органів державної влади за наслідками парламентських і 

президентських виборів 20 травня 1990 р. Цей момент можливо вважати завер-

шенням революції, так як формування нової політичної системи отримало від-

носне завершення.  

Демократичний характер революції в Румунії виражався не в рушійних 

силах і не в масовому характері виступів, а в тому, що її хід і наслідки призвели 

до повернення народу суверенної влади (через вільні вибори), до відновлення 
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функціонування основних демократичних інститутів. Про це свідчить те, що 

станом на червень 1990 р. Румунія отримала: а) парламент і главу держави 

(президента), які отримали мандат довіри від народу на основі вільних виборів. 

Тобто система публічної влади на національному рівні отримала належну легі-

тимацію; б) конкурентну політичну систему, яка функціонувала на засадах ба-

гатопартійності. 

Разом із тим, демократична революція в Румунії відрізнялася істотними 

відмінностями від революцій у інших країнах. 

1. Насильницький характер. Колишній державний режим у Румунії спро-

бував використовувати збройну силу для збереження свого функціонування. 

Хоча застосування сили поліцією мало місце практично в усіх державах Схід-

ної Європи, лише в Румунії дійшло до застосування вогнепальної зброї і масо-

вої загибелі людей. 

2. Створення тимчасових органів влади (Фронту національного порятун-

ку), які не лише не були легітимними, а й також були позбавлені легальності, 

так як функціонували за межами правопорядку. Визнання конституції 1965 р. 

нечинною та ліквідація всіх існуючих на її основі органів державної влади та їх 

заміна Фронтом національного порятунку відрізняла революційний досвід Ру-

мунії. Підкреслимо при цьому, що на відміну від "Солідарності" в Польщі чи 

"Громадянського форуму" в Чехословаччині, Фронт національного порятунку 

не виступав масовою опозиційною організацією, яка добивалася участі в орга-

нах державної влади, навпаки - ФНП самопроголосив себе "вищим органом 

державної влади в Румунії" і від 27 грудня 1989 р. здійснював правотворчі пов-

новаження, схвалюючи декрети-закони та укази, а також створюючи мережу 

підпорядкованих собі місцевих органів влади. Пізніше ФНП зазнав іще однієї 

зміни - він перетворився в одну з політичних партій, але закріпивши для себе 

провідне становище в наступному тимчасовому органів влади - Тимчасовій раді 

національної єдності.  

Напередодні виборів 20 травня 1990 р. у Румунії склалася ситуація, за 

якої один із суб’єктів виборчого процесу - Фронт національного порятунку - 
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фактично виступав у двох ролях: а) як політична сила, що конкурує з іншими в 

ході виборчого процесу; б) як складова частина органу державної влади, який 

створив виборчі правила та якому підпорядковувався уряд. Таке унікальне ста-

новище однієї політичної сили не мало аналогів в інших державах Східної Єв-

ропи. 

3. Неписана конституція як феномен також характеризує своєрідність 

революції в Румунії. Якщо революційний процес в інших державах Східної Єв-

ропи отримував утілення в змінах до конституцій, то в Румунії він призвів до 

негайного скасування соціалістичної конституції та вибудови практично нового 

правопорядку. Проблема полягала в тому, що новий правопорядок створювався 

нелегітимними органами влади. 

Правова специфіка революції внаслідок цього стала проявлятися в різних 

площинах, зокрема:  

а) у період демократичної революції проявився "феномен неписаної кон-

ституції", який передбачав відсутність не лише кодифікованого, а й будь-якого 

основного законодавчого акту, котрий би визначав основи державного і суспі-

льного ладу та правового статусу людини. Більше того, конституюючі принци-

пи румунської держави після скасування конституції 1965 р. не були закріплені 

також і в жодному цілісному політичному документі (наприклад, програма 

ФНП). На відміну від політико-правової ситуації в Російській Федерації після 

21 вересня 1993 р., коли Президент РФ зупинив дію конституції 1978 р., але сам 

залишався легітимним органом влади - суб’єктом правотворчості, в Румунії пі-

сля створення ФНП відсутньою була як конституція, так і всі передбачені нею 

органи публічної влади. За відсутності конституції, яка би "уповноважувала на 

правотворчість", єдиним суб’єктом правотворчої діяльності став ФНП, причому 

жоден документ не визначав для нього ні "підстав", ні "меж", ні "процедур" та-

кої правотворчості;  

б) відсутність тексту "основного закону" за збереження чинності законо-

давства соціалістичних часів, призвело до витвору нестабільного та внутрішньо 

суперечливого правопорядку. Нестабільності правопорядку додавало й спроби 
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використання латентних механізмів впливу на політичну ситуацію з боку орга-

нів публічної влади (зокрема, інструмент "шахтарської сили"), які декілька ра-

зів призводили до загибелі людей.  

 

2.3. Прийняття Конституції Румунії 1991 р. 

Після перших вільних парламентських виборів у травні 1990 р. політико-

правова система Румунії продовжувала залишатися нестабільною та внутріш-

ньо суперечливою. Отримання вищими органами державної влади правової ле-

гітимації внаслідок парламентських і президентських виборів, хоч і сприяло 

зміцненню національного правопорядку, тим не менш, не вирішувало основних 

проблем функціонування правової системи Румунії, в тому числі: 

а) основи стабільного правопорядку в Румунії належало конституювати 

народом як носієм установчої влади. Ситуацію ускладнювало й те, що після ре-

волюції грудня 1989 р., на відміну від сусідніх постсоціалістичних держав, кон-

ституції як основного закону фактично і юридично не існувало зовсім. Тимча-

сова система влади "самоконституювалася", але своїм змістом цілком не відпо-

відала відповідним нормам Конституції 1965 р. ; 

б) необхідності продовження правової реформи в напрямі законодавчого 

забезпечення функціонування інститутів демократії, поступового розширення 

легітимаційної основи інституцій правової системи, зокрема витворення судо-

вої системи, створення місцевого самоврядування, захисту прав людини тощо. 

Центральною проблемою для становлення, по суті, нової правової систе-

ми Румунії постала проблема якнайшвидшого прийняття конституції. 

Як уже відзначалося, виборчий декрет - закон від 14 березня 1990 р. вре-

гулював процедуру схвалення Конституції Румунії – вона повинна була бути 

схвалена Установчими зборами, в які конституюються дві палати Парламенту 

протягом строку максимально 18 місяців. У протилежному випадку вони підля-

гали "саморозпуску" (якщо протягом 9 місяців вони не схвалюють Конституції, 

вони можуть бути розпущені Президентом).  
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Негайно після парламентських виборів, уже в липні 1990 р., новообраний 

Парламент схвалив постанову про регламент Установчих зборів, а його палати 

утворили Установчі збори. Діяльність щодо підготовки, узгодження і прийняття 

Конституції Румунії продовжувалася більше одного року. Протягом цього часу 

одночасно Парламентом схвалювалися закони для врегулювання статусу вищих 

органів державної влади. Конституція була схваленими обома палатами Парла-

менту 21 листопада 1991 р., проте набула вона чинності лише 8 грудня 1991 р. 

після її затвердження шляхом референдуму [93]. 

Уведення в дію Конституції Румунії. Згідно з статтею 149 Конституції 

Румунії визначалося, що "ця Конституція вступає в силу з дати її схвалення на 

референдумі. З цієї дати Конституція від 21 серпня 1965 р. вважається повністю 

скасованою". Призначення статті 149 Конституції полягає у визначенні почат-

кового моменту набуття нею чинності Основного Закону, а аналіз її змісту ви-

магає уточнення моменту часу, з якого береться відлік чинності (дії) Конститу-

ції, а також розкриття обсягу поняття "набування чинності" Основним Законом.  

Конституцієдавець (народ Румунії) указав момент часу, з якого Консти-

туція набуває чинності, визначивши його у вигляді юридичного факту – її 

прийняття в межах дня (часового проміжку, який зазвичай розуміється як доба). 

Із настанням цього юридичного факту, який виражається у формі дії, 

пов’язується виникнення, зміна і припинення правовідносин на основі Консти-

туції.  

Визначенням у статті 149 початку чинності Конституції Румунії днем її 

прийняття, конституцієдавець відійшов від загальновизнаної практики 

пов’язування набування чинності конституції з моментом її офіційної публіка-

ції або через встановлення календарної дати чи строку, котрі настають (спли-

вають) не раніше моменту офіційної публікації. Необхідно врахувати, що чин-

ність права передбачає, крім іншого, сприйняття його змісту суб’єктами, яким 

воно адресоване. Європейський досвід прийняття і набування чинності консти-

туцій підтверджує такий підхід, хоча й мають місце окремі випадки набування 

чинності конституцій до моменту їх офіційної публікації. Так наприклад, згідно 



70 
 

статті 160 Конституції України вона "набуває чинності в день її прийняття". Як 

відомо таким днем став 28 червня 1996 р., хоча вперше Конституція України 

була офіційно опублікована лише 13 липня 1996 р. 

Іншим подібним прикладом стала Конституція Боснії і Герцеговини 1995 

р., котра стала результатом Дейтонських угод, яка також відповідно до статті 

ХІІ "вступає в силу після підписання Загальної рамкової угоди як конституцій-

ного акта, який змінює і замінює Конституцію Республіки Боснія і Герцегови-

на". В останньому випадку, необхідно підкреслити, прийняття та введення в 

дію конституції відбувалося через укладення міжнародної угоди [Див.:94]. 

У Румунії в 1990 - 1991 роках конституційний процес відбувався в украй 

складних політичних обставинах, які впливали на роботу Установчих Зборів, 

що від імені народу здійснювали установчу владу.  

Визначаючи "день прийняття" як початок чинності Конституції, консти-

туцієдавець виходив із ситуації, котра мала місце на момент схвалення Консти-

туції, зокрема, трьох моментів: а) юридично продовжувала діяти Конституція 

1965 р., так як її дія не була скасована в спосіб, визначений нею самою. Факти-

чне її блокування рішеннями Фронту національного порятунку (пізніше - Тим-

часової ради національної єдності) не припиняло її юридичної чинності. Але 

паралельно з її "чинністю", йшло формування нової правової реальності, основу 

якої становили не лише акти вказаних тимчасових органів влади, а й також об-

раних у травні 1990 р. Зборів депутатів, Сенату і Президента; б) у країні збері-

галася складна політична ситуація, яка пов’язувалася як із слабким і нестабіль-

ним правопорядком, конституційною невизначеністю, так і з низьким проблем-

ним станом легітимації Парламенту, обраного у травні 1990 р. (понад дві тре-

тини депутатів і сенаторів належали до ФНП, який формував виборчі правила); 

в) після 9 місяців роботи Установчих зборів Президент отримував право їх роз-

пуску у випадку несхвалення Основного Закону, а після 18 місяців їх повнова-

ження припинялися автоматично. Строк повноважень Установчих Зборів, від-

так, припинявся на початку 1992 р. За статтею 149 Конституції Румунії, отже, 

набула чинності в день її прийняття на референдумі – 8 грудня 1991 року.  
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Набування чинності Конституцією Румунії 8 грудня 1991 р. означало по-

чаток реального функціонування її норм і принципів. Відзначимо, чинність 

Конституції означає таку її властивість, яка полягає в здатності викликати у ві-

дповідних суб’єктів (адресатів) правову активність у певному напрямі, внаслі-

док чого реалізуються цілі як конституційного правопорядку загалом, так і ок-

ремих конституційних принципів і норм. З початкового моменту чинності Кон-

ституції її норми і принципи є обов’язковими для всіх суб’єктів права на тери-

торії Румунії, застосовуються стосовно фактів (дій, подій) чи правовідносин, 

що виникли після вказаного моменту часу або до нього і тривали на момент на-

брання Конституцією чинності. При цьому необхідно розрізняти чинність Кон-

ституції Румунії, котра розпочалася 8 грудня 1991 р., та процес її реалізації, 

який проявляється зовні в юридичній діяльності (виконанні, дотриманні, вико-

ристанні). Правова доктрина виходить з того, що чинність Конституції (як і ін-

шого нормативного правового акту) є передумовою її реалізації.  

Із 8 грудня 1991 р. чинність Конституції Румунії стала проявлятися в різ-

них напрямах: а) конституювання правопорядку в Румунії; б) правове регулю-

вання суспільних відносин; в) безпосереднє застосування її норм і принципів. 

Конституювання правопорядку насамперед передбачало припинення 

чинності Конституції 1965 р. Текст Конституції Румунії (на відміну від Консти-

туції України) прямо передбачає відповідну норму. Як уже відзначалося, у 

статті 149 прямо вказується, що "з цієї дати Конституція від 21 серпня 1965 р. 

вважається повністю скасованою". У такий спосіб завершився перехідний для 

правової системи Румунії період конституційної невизначеності. Необхідно 

підкреслити, що конституцієдавець у Румунії обрав вірний варіант припинення 

дії колишньої Конституції, помістивши відповідну норму до нової Конституції. 

В Україні, як відомо, Верховна Рада України з подібною метою 28 червня 1996 

р., схвалила окремий Закон України "Про прийняття Конституції України і вве-

дення її дію". У статті 1 цього акту було закріплено положення щодо "прийнят-

тя Конституції України", а в статтях 2 і 3 - визнано такими, що втратили чин-

ність і Конституції України 1978 р. і Конституційного Договору 1995 р. Припи-
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нення чинності конституційних актів держави звичайним (поточним) законом 

України (актом Верховної Ради України) не може вважатися оптимальним під-

ходом.  

Крім інших чинників, важливо відзначити, що введення в дію нової Кон-

ституції, по суті, за самим цим фактом має наслідком припинення чинності по-

передньої. У цьому контексті слід погодитися з позицією, що "конкретна сфера 

суспільних відносин не може бути водночас врегульована однопредметними 

нормативними правовими актами однакової сили, які за змістом суперечать 

один одному. Звичайною є практика, коли наступний у часі акт містить пряме 

застереження щодо повного або часткового скасування попереднього. Загаль-

новизнаним є й те, що з прийняттям нового акта, якщо інше не передбачено са-

мим цим актом, автоматично скасовується однопредметний акт, який діяв у часі 

раніше" [Див.: 95].  

Базові конституційні принципи в правовій системі Румунії. Набуття чин-

ності Конституції Румунії означало, що народ Румунії, по суті, конституював 

румунську державу, окресливши при цьому основні засади її правопорядку.  

У статті 1 Конституції Румунії визначаються відправні правові установ-

лення румунської держави, її правопорядку, зокрема:  

1. Румунія окреслюється "національною, суверенною і незалежною, єди-

ною і неділимою державою" (частина статті 1). Підкреслення, окрім традицій-

них конституційних параметрів держави її "національного" характеру є про-

явом особливого підходу румунського конституцієдавця. При цьому необхідно 

враховувати неетнічний контекст розуміння цього поняття та взаємозв’язок да-

ного відправного правового установлення з частиною четвертою статті 3 Кон-

ституції, яка передбачає, що "територія румунської держави не може заселятися 

або колонізуватися чужоземним населенням". Важливо підкреслити й те, що 

конституцієдавець у Румунії обумовленість держави з нацією, незалежністю, 

суверенністю та неділимістю не поєднав із такими її політико-правовими хара-

ктеристиками як демократичність, правовий та соціальний характер, як це має 

місце в Україні та багатьох інших державах Європи. 
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2. Відповідно до частини другої статті 1 Конституції установлюється рес-

публіканська форма правління румунської держави, що для останньої має не 

лише символічне значення, ураховуючи історичну традицію та проживання за 

кордоном останнього короля Румунії. 

3. Відповідно до частини третьої статті 1 Конституції визначається її ха-

рактер та базові суспільні цінності. По-перше, Румунія виголошується як "пра-

вова, демократична і соціальна держава". Услід конституціям більшості євро-

пейських держав румунська конституція закріплює відповідні правові установ-

лення, які є напрямом розвитку національного правопорядку, керівництвом для 

установлених конституцією влад: законодавчої, виконавчої та судової. По-

друге, конституція гарантує "найвищі цінності", перелік яких є ширшим за від-

повідні українські, та включає: а) гідність людини; б) права і свободи громадян; 

в) вільний розвиток людської особистості; г) справедливість; д) політичний 

плюралізм. 

4. Згідно статті 2 визначається носій суверенітету: "Національний сувере-

нітет належить румунському народу, який здійснює його через свої представ-

ницькі органи і шляхом референдуму", а також те, що "жодна група і жодна 

особа не може здійснювати суверенітет від власного імені". 

 5. Стаття 3 Конституції визначає, що "територія Румунії є невідчужува-

ною", а "кордони країни визначаються органічним законом при збереженні 

принципів і інших загальновизнаних норм міжнародного права".  

6. Стаття 4 визначила відправне правове установлення, котре, як правило, 

у такому вигляді відсутнє в конституціях демократичних держав. Згідно части-

ни першої цієї статті "основа держави - єдність румунського народу".  

Така "єдність" заснована на рівності між громадянами, з приводу чого в 

частині другій статті 4 визначалося, що "Румунія - спільна і неподільна батькі-

вщина для всіх своїх громадян без різниці раси, національності, етнічного по-

ходження, мови, релігії, статі, думок, політичної приналежності, майна чи соці-

ального походження". 
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7. Плюралізм (одна з "вищих цінностей") виголошується "умовою і гара-

нтією конституційної демократії", при цьому роль партії та відповідні обме-

ження на їх діяльність визначаються у такий спосіб: "Вони сприяють визначен-

ню і проявленню політичної волі громадян при повазі національного суверені-

тету, територіальної цілісності, правопорядку і принципів демократії" (стаття 

8). 

8. Серед основ національного правопорядку, визначених Конституцією 

Румунії - механізми його взаємодії з міжнародним правопорядком. Згідно статті 

10 "Румунія підтримує і розвиває мирні відносини з усіма державами і, в цих 

рамках, відносини добросусідства, засновані на принципах і інших загальнови-

знаних нормах міжнародного права", а "ратифіковані Парламентом договори, 

згідно закону, становлять частину внутрішнього права". Допускаючи на своїй 

території дію загальновизнаних норм і принципів міжнародного права у сфері 

зовнішньої політики (як і Україна), Румунія, тим не менш, не визначає двох ва-

жливих моментів взаємодії національного і міжнародного правопорядків, в то-

му числі: 1) конституція не встановлює пріоритету норм міжнародних догово-

рів Румунії порівняно з нормами внутрішнього права; 2) чітко не встановлюєть-

ся безпосередня дія на території Румунії загальновизнаних норм і принципів 

міжнародного права. В обох наведених випадках мають місце винятки у сфері 

прав людини.  

З цією метою в Конституції Румунії виокремлено спеціальну статтю 20 з 

назвою "Міжнародні договори про права людини" (подібна стаття відсутня в 

Конституції України), яка передбачає, що "конституційні положення про права 

і свободи громадян будуть тлумачитися і застосовуватися згідно з Загальною 

декларацією прав людини, з пактами і іншими договорами, стороною яких є 

Румунія". Крім того, вона указує - "якщо існують невідповідності між пактами і 

договорами про основні права людини, стороною яких є Румунія, і внутрішніми 

законами, то пріоритет має міжнародне регулювання". 

У вищенаведений спосіб було визначено правові задачі і рамки подаль-

шого розвитку національного правопорядку, які є обов’язковими для законода-



75 
 

вчої, виконавчої і судової влад. Крім того, чинність Конституції Румунії в цьо-

му напрямі проявилася в пов’язуванні держави правом, лімітуванні діяльності 

органів державної влади, їх посадових осіб рамками права. 

Набуття чинності Конституції Румунії мало наслідком здійснення нею 

правового регулювання - її норми негайно отримали поширення на всій терито-

рії Румунії, змінюючи права і обов’язки відповідних суб’єктів правовідносин 

(фізичних осіб, юридичних осіб, органів державної влади тощо). Регулювання 

нормами Конституції, при цьому, здійснюється як безпосередньо, так і через їх 

конкретизацію в нормах органічних і звичайних законів (звернення Конституції 

до категорії "закон" має місце більше сотні рази).  

Зміни в правовідносинах, які виникли до моменту набуття Конституцією 

чинності, але тривали й після цього моменту, потребувало окремого конститу-

ційного врегулювання і вирішенню цього завдання було присвячено окрему ча-

стину VII Конституції "Заключні і перехідні приписи". Згідно статті 150 було 

визначено два моменти: по-перше, "закони та інші нормативні акти залишають-

ся в силі у тій мірі, в якій вони не протирічать цій Конституції" - норма подібна 

до відповідного українського аналогу; по-друге, Конституція Румунії указала і 

на відповідального суб’єкта, який повинен визначити обсяг тієї законодавчої 

бази (законів і підзаконних актів), який суперечить змісту Конституції, а також 

чітко окреслила строк виконання такої роботи. Згідно частини другої статті 150 

"Законодавча рада протягом 12 місяців з дня вступу в силу закону про його ор-

ганізацію перевіряє відповідність законодавства цій Конституції і внесе Парла-

менту або, у необхідних випадках, Уряду відповідні пропозиції" (Законодавча 

рада - спеціалізований консультативний орган при Парламентові). 

Доля існуючих органів державної влади була врегульована статтею 151 

Конституції, котра передбачила, що "установи республіки, які існували на дату 

вступу в силу цієї Конституції, продовжують діяти до утворення нових". Крім 

того, визначалося, що новий Верховний Суд Правосуддя згідно умов, визначе-

них законом, буде призначений Палатою Депутатів і Сенатом на спільному за-
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сіданні за пропозицією Президента протягом шести місяців після набуття чин-

ності Конституції. 

Конституція передбачила декілька нових органів державної влади. Згідно 

статті 152 Конституції "протягом 6 місяців після з дати вступу в силу Консти-

туції засновуються Конституційний Суд і Рахунковий Суд", причому, врахову-

ючи ротацію Суду кожні три роки на третину, визначалося, що "судді першого 

Конституційного Суду призначаються строком на три роки, на шість років і, 

відповідно, на дев’ять років. Президент Румунії, палата депутатів і Сенат приз-

начають по одному судді на кожен період".  

Крім наведеного, набуття Конституцією чинності означало, що з цього 

моменту її норми і принципи безпосередньо могли бути застосовані судами, 

іншими правозастосовними органами Румунії. 

 

Висновки до розділу 2. 

Аналіз правового змісту революції в Румунії та задіяних правових засобів 

відновлення демократичної політичної системи дозволяє прийти до таких ви-

сновків. 

1. Передумовами демократичної революції в Румунії, як подібно і в інших 

державах Центральної та Південно-Східної Європи, виступало функціонування 

нелегітимного і протиправного за природою комуністичного режиму, очолюва-

ного Н.Чаушеску. Цей режим, навіть після початку часткових реформ у СРСР 

(перебудова) та на тлі демократичних революцій в інших соціалістичних дер-

жавах, не виявляв готовності до змін. Додатковими факторами, які призвели до 

революції в Румунії в грудні 1989 р. стали низька рівень якості життя суспільс-

тва та зміна геополітичної ситуації. 

2. Правовий зміст демократичної революції в Румунії полягає не в персо-

ніфікованих змінах вищого державного керівництва в кінці грудня 1989 р., а в 

сукупності організаційно - правових заходів, цілями яких виступали відновлен-

ня суверенної влади румунського народу та основних прав людини. З цією ме-

тою за короткий проміжок часу (грудень 1989 р. – травень 1990 р.) були прове-
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дені інтенсивні перетворення, які призвели до таких результатів: конституйова-

на нова системи тимчасової публічної влади (Фронт національного порятунку, 

Тимчасова рада національної єдності), завданням якої було підготовка і прове-

дення виборів парламенту і президента; створення законодавчих умов для від-

новлення демократичної (конкурентної) політичної системи; проведення віль-

них виборів – до парламенту та Президента, що означало створення легітимної 

основи для функціонування публічної влади в Румунії. 

3. Демократична революція в Румунії істотно відрізнялася від революцій 

в інших державах Центральної і Південно-Східної Європи принаймні такими 

ознаками: а) вона здійснювалася не шляхом переговорів (консенсуальних меха-

нізмів), а з широким застосуванням насильницьких методів і щодо повсталих, і 

щодо усунутого від влади колишнього керівництва; б) революційні зміни в Ру-

мунії жодним чином не проявляли намагань зберегти правову континуїту, як у 

інших постсоціалістичних державах. Існуюча на початок революції система 

влади і правопорядок були фактично ліквідовані. Заходи щодо радикальних 

змін здійснювалися за їх межами тимчасовою владою, яка самоконституювала-

ся, опираючись на підтримку суспільства. 

4. У 1989 - 1991 роках окремим феноменом Румунії виступала неписана 

конституція. Якщо революційний процес в інших державах Східної Європи 

отримував утілення в змінах до конституцій, то в Румунії він призвів до негай-

ного скасування соціалістичної конституції та створення практично нового 

правопорядку. Тому після проведення вільних виборів і створення легітимних 

органів державної влади пріоритетом реформ стала підготовка і прийняття но-

вої Конституції. В 1990-1991 роках цей процес характеризувався такими озна-

ками: а) процедура підготовки і схвалення Конституції була врегульована ок-

ремим актом з силою закону (декретом-законом Тимчасової ради національної 

єдності); б) поєднання консенсуальних механізмів у Парламенті (і залучення 

опозиції) і організації найширшої підтримки Основного закону від носія уста-

новчої влади (румунського народу) шляхом референдуму. 
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Розділ 3. 

РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНОГО ПОРЯДКУ  

В РУМУНІЇ 

3.1. Конституція Румунії в системі джерел права  

Після перерви, викликаною функціонуванням комуністичного державно-

го режиму, в 1989 - 1990 р. конституційна традиція Румунії була відновлена і 

розвивалася в нових умовах – демократії та наближення і вступу до Європейсь-

кого Союзу. Зі схваленням Конституції 1991 р. правова система Румунії посту-

пово формувала систему джерел права, внутрішньо пов'язаних між собою. У 

свою чергу, слід погодитися, що система джерел права – це сукупність всіх 

форм та засобів закріплення юридичних норм (і інших елементів права), взає-

мопов’язаних відповідними (генетичними, ієрархічно-структурними і функціо-

нальними) зв’язками, що формує нормативну складову галузі права, національ-

ної або регіональної (наднаціональної) правової системи чи міжнародного пра-

вопорядку [96, с.15]. 

Серед компонентів системи основних джерел права Румунії необхідно 

назвати наступні: 1) конституція Румунії; 2) закони, схвалені парламентом (ор-

ганічні закони і звичайні закони); 3) нормативні акти Уряду (рішення, ордонан-

си, надзвичайні укази); 4) правові акти ЄС (установчі акти, закони, директиви, 

рішення); 5) міжнародні договори. 

Наведене не означає відповідної ієрархії правових норм. Ієрархія норм 

права, котра визначається в основному Конституцією Румунії, має деякою мі-

рою інший вигляд. 

1. Конституція Румунії очолює ієрархію норм права з огляду на юридич-

ну силу. Усі інші закони і підзаконні акти повинні відповідати її змісту. Вона 

врегульовує структуру румунської держави як національної, єдиної і неподіль-

ної держави, відносини між законодавчим, урядовими та судовими органами, 

громадянами і юридичними особами. 

Роль Конституції як джерела права визначається у різних площинах. По-

перше, вона визначає як загальні параметри правопорядку, так і межі правотво-
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рчої діяльності органів публічної влади (нормотворчі повноваження), а також 

встановлює форми такої діяльності. По-друге, саме Конституція передбачає ме-

ханізми взаємодії національної правової системи з міжнародним правом та над-

національними правовими системами, зокрема, Європейського Союзу. 

2. Конституційні закони – це закони, якими вносяться зміни і доповнення 

до Конституції Румунії. На сьогодні, тобто протягом майже двох десятиліть 

функціонування Конституції 1991 р., було схвалено всього один конституцій-

ний закон – у 2003 р. 

3. Органічні закони знаходяться на третьому місці ієрархії джерел права в 

Румунії. Згідно частини третьої статті 72 Конституції установлено ділянки сус-

пільних відносин, які включені до предмету регулювання саме органічними за-

конами, в тому числі: a) виборча система; b) організація і діяльність політичних 

партій; c) організація і проведення референдуму; d) організація Уряду і Верхов-

ної Ради Оборони Країни; e) режим воєнного чи надзвичайного стану; f) право-

порушення, покарання і режим їх виконання; g) оголошення амністії або колек-

тивного помилування; h) організація і діяльність Вищої Ради Магістратури, су-

дових інстанцій, прокуратури і Рахункового Суду; i) статус державних посадо-

вих осіб; j) адміністративний спір; k) загальний правовий режим власності та 

успадкування; l) загальний режим трудових відносин, професійних спілок та 

соціального захисту; m) загальна організація освіти; n) загальний режим куль-

тів; о) організація місцевої адміністрації, території, а також загальний режим 

місцевої автономії; р) порядок встановлення виняткової економічної зони; r) 

інші відносини, для регулювання яких Конституцією передбачається прийняття 

органічних законів. 

Окрім предмету, органічні закони відрізняються ще однією особливістю - 

вони приймаються, на відміну від звичайних законів, абсолютною більшістю 

голосів депутатів і сенаторів. 

Необхідно доповнити, що крім спеціально визначеного предмету, прак-

тично всі бланкетні конституційні норми для своєї реалізації передбачають 

схвалення органічного закону, зокрема, у наступних випадках: 
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умови і порядок набуття, збереження і втрати румунського громадянства 

(стаття 5); 

установлення герба і печатки країни (стаття 12); 

організація публічних радіо- і телевізійних служб, гарантування ними до-

ступу до ефіру для всіх значних соціальних і політичних груп, здійснення за 

ними парламентського контролю (стаття 31); 

перелік категорій осіб - носіїв публічних функцій, яким заборонено вхо-

дити до складу політичних партій (стаття 37);  

умови і межі права особи, ушкодженої в її правах публічною владою че-

рез адміністративний акт або невирішенням заяви у законний строк (стаття 48);  

організація і порядок діяльності Адвоката Народу (стаття 55); 

випадки несумісності депутата і сенатора (стаття 68) тощо. 

4. Звичайні закони – це такі закони, які схвалюються Парламентом і при 

цьому через них не можуть вноситися зміни до Конституції чи органічного за-

кону. Важливо підкреслити, що звичайний закон покликаний врегулювати всі 

відносини, які не повинні бути врегульовані органічним законом. 

Процедура законотворення, введення законів у дію визначається статтями 

73 - 78 Конституції. Законодавча ініціатива належить Уряду, депутатам, сена-

торам, а також не менш ніж 250 000 громадян, що володіють правом голосу. 

Громадяни, які здійснюють право законодавчої ініціативи, мають відбуватися 

не менше ніж з однієї чверті повітів країни, а в кожному з цих повітів або в му-

ніципії Бухарест на підтримку цієї ініціативи повинні бути зареєстровані не 

менше 10 000 підписів. Частина друга статті 73 визначає при цьому питання, які 

не можуть бути предметом законодавчої ініціативи, а саме: 1) фіскальні про-

блеми; 2) питання міжнародного характеру; 3) амністія і помилування.  

Уряд Румунії здійснює законодавчу ініціативу, передаючи законопроект в 

одну з палат. Депутати, сенатори і громадяни, які здійснюють право законодав-

чої ініціативи, можуть вносити законодавчі пропозиції тільки у формі, необхід-

ній для законопроектів. Законодавчі пропозиції подаються для прийняття спо-

чатку в тій Палаті, в яку вони були внесені. Звичайні закони приймаються бі-
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льшістю голосів присутніх членів кожної палати Парламенту, як це прийнято в 

багатьох європейських державах. На прохання Уряду або за власною ініціати-

вою Парламент може приймати законопроекти або законодавчі пропозиції в те-

рміновому порядку, встановленому регламентом кожної палати.  

Прийняті однією з палат законопроекти або законодавчі пропозиції пере-

даються іншій Палаті Парламенту. Якщо остання відхиляє законопроект або за-

конодавчу пропозицію, вони передаються для нового обговорення в до палати, 

яка прийняла їх. Нове відхилення вважається остаточним. 

При цьому, якщо одна з палат приймає законопроект або законодавчу 

пропозицію в іншій редакції, ніж схвалена іншою Палатою, голови палат поч-

нуть за допомогою паритетної комісії погоджувальну процедуру. У разі, якщо 

комісія не дійде згоди або якщо одна з палат не схвалить узгоджене рішення 

погоджувальної комісії, тексти виносяться на обговорення Палати Депутатів і 

Сенату на спільному засіданні, які схвалюють остаточний текст. 

Після схвалення Закон передається для промульгації Президентові Руму-

нії, який здійснює її у строк не пізніше 20 днів після його отримання. До про-

мульгації Президент може один раз вимагати перегляду закону парламентом. 

Якщо Президент зажадав перегляду закону або якщо зажадав перевірки його 

конституційності, промульгація закону здійснюється не пізніше десяти днів пі-

сля отримання закону, прийнятого після перегляду, або отримання рішення 

Конституційного Суду, що підтверджує конституційність. Нарешті, Закон пуб-

лікується в "Моніторул Офічіал ал Роминіеі" і вступає в силу в день його опуб-

лікування або в день, зазначений у його тексті.  

Якості законодавчої роботи в Парламенту сприяє Законодавча рада, котра 

"є спеціалізованим консультативним органом Парламенту, який дає висновки 

про проекти нормативних актів з метою систематизації, уніфікації та координа-

ції всього законодавства", а також "веде офіційний облік законодавства Руму-

нії" (стаття 79 Конституції). Оригінальним підходом конституцієдавця в Руму-

нії вже є факт надання конституційного статусу подібному державному органу. 
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5. Акти делегованого законодавства, які видаються Урядом Румунії. Од-

на з найбільш вагомих характеристик, яка відрізняє форму правління в Румунії 

від інших "змішаних республік", є передбачений Конституцією інститут деле-

гованого законодавства уряду. Йдеться про повноваження уряду видавати акти 

з юридичною силою звичайних законів (тих, які не є "органічними законами"), 

котрі залежно від процедури набрання ними чинності мають дві форми: ордо-

нанси і надзвичайні укази.  

Згідно 114 Конституції Уряд Румунії приймає два види актів: рішення 

(для організації виконання законів) та ордонанси (акти делегованого законодав-

ства, які видаються на основі спеціального уповноважувального закону в межах 

і на умовах, передбаченими цим законом). Згідно статті 114 Конституції ордо-

нанси видаються лише в галузях, які не є предметом регулювання органічних 

законів, а уповноважувальний закон встановлює питання і строки, в рамках 

яких вони можуть видаватися. Якщо уповноважувальний закон вимагає цього, 

ордонанси представляються на затвердження Парламенту згідно законодавчої 

процедури до спливу строку уповноваження, а недотримання строку тягне за 

собою припинення чинності ордонансу. У виняткових випадках Уряду надаєть-

ся право схвалювати ордонанси в терміновому порядку (так звані "надзвичайні 

укази") і в такому разі вони вступають в силу тільки після їх представлення на 

затвердження Парламенту (з цією метою він скликається в обов’язковому по-

рядку, навіть якщо не перебуває в режимі сесійного засідання).  

Передбачені ще первинною редакцією Конституції Румунії 1991 р. акти 

делегованого законодавства спочатку планувалися як інструмент вирішення ак-

туальних суспільних проблем в умовах, коли були відсутні гарантії стабільної 

роботи Парламенту.  

Перші акти делегованого законодавства були схвалені в 1992 р.: 28 ордо-

нанс і 1 надзвичайний указ. У наступні роки винятковість практики видання 

урядом актів з силою закону підтверджувалася їх незначною кількістю: в 1993 

р. було видано 27 ордонансів і 2 надзвичайні укази, в 1994 р. – відповідно 70 і 2. 

Наприклад, із двох надзвичайних указів 1994 р. один стосувався перегляду за-
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кону про державний бюджет на поточний рік, а другий – про перегляд закону 

про фонд державного соціального страхування. 

Проте за декілька років кількість актів делегованого законодавства зросла 

в рази (надзвичайних указів – у сотні разів) і стверджувати про "винятковість" 

такої практики стало недоречно. У 2000 р. було видано урядом 138 ордонансів і 

297 надзвичайних указів. Звертає на себе увагу як значна кількість актів делего-

ваного законодавства протягом року в мирний час – 435, так і дворазове пере-

вищення кількості надзвичайних указів. Але ще більше неймовірним є співвід-

ношення актів делегованого законодавства (435) до кількості законів – актів, які 

були схвалені в 2000 р. в звичайному режимі Парламентом – 233. Така практи-

ка, коли більшість актів силою закону приймаються в обхід Парламенту, свід-

чила, окрім іншого, про серйозну кризу інституту парламентаризму в Румунії. 

Враховуючи, що на цей час Румунія активно здійснювала кроки щодо ін-

теграції правової системи до стандартів ЄС, подібна практика гостро критику-

валася інститутами Європейського Союзу, зокрема в "Щорічних доповідях Єв-

ропейської комісії", в яких відзначався "прогрес" держави.  

Претензії Європейської комісії мали наслідки, бо після 2000 р. ніколи кі-

лькість актів делегованого законодавства в Румунії не перевищували кількості 

законів, хоча й залишалися чисельними. У роки напередодні прийняття Румунії 

до складу ЄС (1 січня 2007 р.) співвідношення актів з силою закону було таким: 

2004 р. – 94 ордонанси, 142 надзвичайні укази і 602 законів. 

2005 р. – 55 ордонансів, 209 надзвичайних указів, 415 законів. 

2006 р. – 64 ордонанси і 136 надзвичайних указів і 517 законів. 

Звертає на себе увагу різке зростання кількості законів. Протягом трьох 

років напередодні вступу Румунії в Європейський Союз Парламент країни 

схвалив понад 1,5 тис. законів, але й цього виявилося недостатньо, бо за цей же 

час уряду прийшлося схвалити майже півтисячі актів делегованого законодав-

ства.  

Характерно, що і після вступу Румунії в ЄС та незважаючи на критику ін-

ститутів наднаціонального утворення, роль інститут делегованого законодавст-
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ва не знижувалася. Наприклад, у 2010 р. було схвалено 29 ордонансів, 131 над-

звичайний указ і 292 закони. 

У 2013 р. уряд продовжував видавати ордонанси і надзвичайні укази (від-

повідно 32 і 115 таких документів). Якщо врахувати, що в цьому році Парла-

ментом було схвалено 384 законів, то стає очевидною все ще значна питома ва-

га актів делегованого законодавства, які схвалюються урядом без участі Парла-

менту [Див.: 97]. 

6. Інші акти Уряду, які покликані встановити порядок ефективної реалі-

зації законів, створити організаційні аспекти їх здійснення. Схвалені Урядом 

акти підписуються прем’єр-міністром і контрасигнуються міністрами, які зо-

бов’язані вжити заходів до їх виконання. 

Серед інших джерел права необхідно насамперед звернути увагу на три 

види джерел. 

А. Право Європейського Союзу. Особливістю Європейського Союзу, що 

відрізняє його від міжнародних організацій, є наявність власної правової систе-

ми, власного права, котре безпосередньо врегульовує відносини не лише дер-

жав-членів, а й їх громадян та юридичних осіб. Право ЄС складається з так зва-

ного первинного, вторинного і третинного права. Первинне право - це установчі 

договори ЄС та договори, які вносять до них зміни й доповнення, а також дого-

вори, на підставі яких до ЄС вступають нові члени. Вторинне право - акти, які 

видаються органами ЄС, а третинне - це рішення Суду ЄС та інших судових ор-

ганів. Право ЄС має властивість прямої дії на території держав-членів ЄС і 

пріоритетом щодо національного законодавства держав. 

 Право Європейського Союзу діє безпосередньо в усіх державах-членах, у 

тому числі й у Румунії. При цьому мова йде і про установчі договори, і про рі-

шення інститутів ЄС. Стаття 288 Договору про функціонування ЄС передбачає, 

що "з метою здійснення повноважень Союзу інституції схвалюють правила, ди-

рективи, рішення, рекомендації та думки. Правила мають загальну чинність. 

Вони є обов’язковими в своїй цілісності і прямо застосовуються в усіх держа-

вах-членах" [98]. 
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Б. Практика Європейського Суду з прав людини. Правові позиції, закріп-

лені в рішеннях Європейського суду з прав людини, використовуються як дже-

рело права без огляду на те, чи рішення, винесені вказаним Судом щодо Руму-

нії чи щодо інших держав, на які поширюється юрисдикція цього Суду. Логіка 

в такому підході базується на тому, що судова практика цього органу форму-

ється на основі застосування Європейської конвенції з прав людини - єдиного 

документу, а тому й відповідна практика не може бути різною в державах, на 

яку вона поширюється. 

В. Міжнародні договори Румунії. При цьому річ іде не лише про ратифі-

ковані Парламентом міжнародні договори Румунії. Стаття 20 Конституції не 

обмежується виголошенням пріоритету міжнародних пактів і договорів про ос-

новні права людини, стороною яких є Румунія, перед "внутрішніми законами", 

а й прямо називає "Загальну декларацію прав людини, пакти й інші договори, 

стороною яких є Румунія". Іншими словами, Загальна декларація прав людини 

визнається джерелом права, відштовхуючись від якої "будуть тлумачитися і за-

стосовуватися конституційні положення про права і свободи громадян". 

З наведеного, відтак, випливають такі висновки. По-перше, національний 

правопорядок в Румунії конституйований на підставі Конституції 1991 р., який, 

на відміну від конституцій інших держав Центральної і Південно-Східної Єв-

ропи, залишається стабільним документом (одна поправка за чверть століття). 

По-друге, загалом система джерел права демонструє внутрішню чіткість і вод-

ночас - відкритість для взаємодії з наднаціональним та міжнародним правопо-

рядками. По-третє, на відміну від інших європейських держав, зберігається ви-

сока роль актів делегованого законодавства уряду Румунії, що проявляється у 

значній питомій вазі цих актів серед інших форм права.  

 

3.2. Реформа конституції Румунії 2003 р.: загальне і особливе 

Румунія розпочала процес інтеграції до Європейського Союзу на початку 

1990-х років одночасно з ходом внутрішніх правових реформ, поступово здійс-

нюючи імплементацію європейських цінностей. Проте цілеспрямовано інститу-
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ційні реформи в цьому напрямі розпочали здійснюватися з поданням заявки на 

вступ в ЄС 22 червня 1995 р. Разом із заявкою Уряд Румунії подав "Національ-

ну Стратегію для підготовки вступу Румунії в Європейський Союз", в якому 

визначив пріоритети реформ у різних сферах, в тому числі конституційної ре-

форми. Проведення конституційних реформ в ході підготовки до приєднання до 

ЄС стало закономірністю для всіх держав Центральної і Південно-Східної Єв-

ропи в 1990-2000-роки. Наприклад, у Словацькій Республіці, яка стала членом 

ЄС у 2004 р. така реформа у декілька етапів була проведена в 1999 – 2001 роки, 

у Чеській Республіці – в 2002 р. Закономірності стосуються також і змісту поп-

равок до конституцій й особливо - їх інструментального призначення. Хоча, 

звісно, кандидати на членство в ЄС по-різному намагалися впровадити вимоги 

правопорядку ЄС (викладені на 80 тис. сторінок), виходячи як із власних тра-

дицій, так і з рівня "євроскептицизму" в суспільстві.  

Підготовку до проведення конституційної реформи в Румунії було розпо-

чато в 2000 р., коли було створено робочу групу з числа експертів та представ-

ників різних міністерств, які розпочали підготовку тексту конституційної поп-

равки та його узгодження з вимогами ЄС. На політичний рівень реформа кон-

ституції вийшла в липні 2002 р., коли основні партії схвалили політичне рішен-

ня про необхідність такої реформи, її основний зміст та було створено спільну 

комісію з числа Палати депутатів і Сенату [99].  

Голосування в Парламенті відбулося 18 вересня 2003 р., коли вдалося по-

годити текст нової редакції Конституції в обох палатах. У Палаті депутатів кон-

ституційну реформу підтримали 265 депутатів і проголосували "проти" 62, у 

Сенаті підтримали 100 сенаторів при 37 "проти". Текст схваленого парламен-

том Закону про перегляд Конституції Румунії було опубліковано в "Офіційному 

віснику Румунії" № 669 від 22 вересня 2003 р. Крім того, 30 вересня 2003 р. бу-

ло оприлюднене рішення Конституційного Суду щодо конституційності вказа-

ного закону ("Офіційний вісник Румунії", Частина I, № 686 від 30 вересня 2003 

р.). Після цього текст поправки було винесено на референдум, який відбувся 

18-19 жовтня 2003 р. [100, с.103 – 104]. Нова редакція Конституції була схвале-
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на і 29 жовтня 2003 р. опублікована в "Моніторул Офічіал ал Руминіей" 

(Monitorul Oficial al României, № 3 din 22 оctombrie, 2003) [101]. 

Внесення суттєвих змін і доповнень до Конституції 1991 р. вирішувало 

низку задач перед румунською державою і насамперед – адаптацію її конститу-

ційної системи до вимог європейської інтеграції, повноцінного членства в Єв-

ропейському Союзі.  

Вказаними чинниками і були викликані основні напрями конституційного 

реформування. 

1.Адаптація національного правопорядку Румунії до майбутнього членс-

тва в Європейському Союзі. Найпершим завданням конституційної реформи в 

Румунії 2003 р. стала підготовка правової системи до приєднання до ЄС та фу-

нкціонування в його умовах. До тексту Конституції булло введено низку норм, 

які відображають дану задачу в різних аспектах. 

По-перше, до Конституції були внесені норми, які встановлювали меха-

нізм приєднання Румунії до Європейського Союзу. Згідно частина 1 статті 148 

"приєднання Румунії до установчих договорів Європейського Союзу з метою 

передачі окремих повноважень спільним інститутам, а також до здійснення спі-

льної з іншими державами-членами повноважень, передбачених у таких дого-

ворах, здійснюється через закон, прийнятий у на спільному засіданні Палати 

депутатів і Сенату більшістю в дві третини від числа депутатів і сенаторів". Ло-

гічно з цього випливала частина 2 цієї ж статті, яка встановлювала, що "поло-

ження установчих договорів Європейського Союзу, а також інші обов'язкові 

правила співтовариства повинні мати пріоритет над протилежними положення-

ми національних законів". У Конституції також закріплювалася норма, згідно 

якої Парламент, Президент Румунії, уряд та судова влади повинні гарантувати 

зобов'язання держави, які з випливають з факту вступу до ЄС (ч.4 ст.148).  

По-друге, у зв’язку з підготовкою до вступу в ЄС уточнювався зміст низ-

ки інших конституційних норм, зокрема: громадянам Європейського Союзу (з 

іншим національним громадянством) надавалося право обирати і бути обрани-

ми до органів місцевого публічного управління, якщо вони відповідають вимо-
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гам органічного закону (ч.4 ст.16); після вступу Румунії до Європейського Со-

юзу румунським громадянам надавалося право обирати і бути обраними до Єв-

ропейського парламенту (ст.38); приватна власність рівною мірою гарантувала-

ся законом, незалежно від його власника, і при цьому визначалося право влас-

ності на землю для іноземних громадян та осіб без громадянства – вони набу-

вають право на приватну власність на землю тільки відповідно до умов, визна-

чених Договором про приєднання Румунії до Європейського союзу та іншими 

міжнародними договорами, учасником яких є Румунія на взаємній основі, від-

повідно до умов, зазначених в органічному законі, а також внаслідок законного 

спадкування (ч.2 статті 44); у ч.2 статті 135 Конституції, яка визначає характер 

економіки, встановлюється також, що держава повинна забезпечити, окрім ін-

шого, "здійснення політики регіонального розвитку відповідно до цілей Євро-

пейського Союзу"; нарешті, у ч.2 статті 137 встановлювалося, що національна 

валюта лей (Leu) в умовах Румунії до Європейського союзу, може бути прове-

дено заміну національної валюти на валюту Європейського Союзу, яка може 

бути визнана за допомогою органічного закону. 

По-третє, у зв’язку з підготовкою країни до вступу в Європейський Союз 

удосконалювалися норми Конституції, які визначали порядок ратифікації та 

роль міжнародних договорів у правовій системі Румунії. Передовсім окреслю-

ється роль загальновизнаних норм і принципів міжнародного права для націо-

нального правопорядку. У нових редакціях статей 3 і 10 визначається, що "кор-

дони країни закріплені органічним законом з дотриманням принципів та інших 

загальновизнаних норм міжнародного права", а також те, що "Румунія сприяє і 

розвиває мирні відносини з усіма державами і в цьому контексті добросусідські 

відносини, засновані на принципах та інших загальновизнаних нормах міжна-

родного права".  

У статті 11 Конституції встановлювалося, що міжнародні договори, ра-

тифіковані Парламентом відповідно до закону, є частиною національного зако-

нодавства, але "якщо договір, учасником якого стала Румунія, містить поло-
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ження, що суперечать Конституції, її ратифікація здійснюється тільки після пе-

регляду Конституції.  

У статтях 75 і 95 визначалося, що, за деякими винятками, укладені уря-

дом міжнародні договори затверджуються Президентом і подаються ним до 

Парламенту, який їх ратифікує в палаті депутатів.  

2. Удосконалення норм Конституції Румунії, які закріплюють права лю-

дини. Фактично більша частина статей Конституції, які містять положення про 

права людини, були відредаговані в ході реформи.  

По-перше, в нових реаліях визначалося в статті 19, що "румунські грома-

дяни можуть бути видані на основі міжнародного договору, учасником якого є 

Румунія, відповідно до закону та на взаємній основі". У ч.2 статті 20 було пе-

редбачено, що якщо фундаментальні пакти й міжнародні договори в галузі прав 

людини встановлюють більш сприятливі умови для громадян, ніж національні 

закони Румунії, міжнародні правила мають пріоритет.  

По-друге, по-новому формулювалися права людини, дотичні до здійснен-

ня кримінального судочинства. Стаття 23 Конституції з цією метою була зміне-

на й істотно розширена. У ній передбачалася низка нових положень, зокрема: 

попереднє ув'язнення здійснюється за розпорядженням судді та тільки в ході 

кримінального судочинства; в ході кримінального судочинства профілактичне 

затримання може бути тільки на термін у 30 днів, який може бути розширено на 

інший розумний термін, і не більше 180 днів.  

Уточнялися підстави та порядок застосування обмежень прав і свобод 

людини, визначених Конституцією. Так, наприклад, положення щодо права на 

недоторканість житла (ст.27) доповнювалися низкою нових положень, які вста-

новлювали, що "відхилення від положень пункту (1) може мати місце, відпо-

відно до закону, у наступних виняткових випадках: в) для проведення у вико-

нання ордеру на арешт або за вироком суду; б) для усунення ризику для життя 

людини, фізичної цілісності або активів особи; в) для захисту національної без-

пеки або громадського порядку; г) для запобігання поширення епідемії. Крім 

того, обшук міг бути санкціонований тільки суддею згідно підстав і форми, 
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встановлених законом, і він заборонявся у нічний час, за винятком моменту 

скоєння злочину. У частині 3 статті 31 було встановлено, що "право на інфор-

мацію не повинно завдавати шкоди заходам захисту молодих людей чи націо-

нальної безпеки".  

Загальні правила обмеження конституційних прав людини по-новому ви-

значалися в новій редакції статті 49 Конституції. Нею було встановлено, що 

"здійснення прав і свобод може бути обмежене тільки законом і лише в разі не-

обхідності у випадках з метою захисту: національної безпеки, громадського по-

рядку, здоров'я чи моралі, прав і свобод громадян; здійснення кримінального 

розслідування; запобігання наслідкам стихійного лиха, аварії, або дуже важкій 

катастрофі" і "таке обмеження повинно бути вчинене лише якщо воно необхід-

не в демократичному суспільстві", а "міра повинна бути пропорційною". При 

цьому також конституційна норма визначалася, що за наявності підстав обме-

ження прав і свобод здійснюється без дискримінації і без посягання на існуван-

ня права чи свобод.  

По-третє, низка новел стосувалася корекції соціальних та економічних 

прав, закріплених Конституцією Румунії. Так, нова редакція статті 32 встанов-

лює, що "державне освіта має бути безплатною відповідно до закону" і "держа-

ва надає соціальні стипендії для неповнолітніх або молодих людей, які приїж-

джають з неблагополучних сімей у порядку, як це передбачено законом". У 

статті 38 право на працю визначалося також по-новому: "Право на працю не 

може бути обмеженим. Кожен має право на вільний вибір його / її професії, фа-

ху або заняття, а також місця роботи". У частині 2 статті 43 було встановлене, 

що " громадяни мають право на пенсію, на пільги й допомоги, які виплачують-

ся по вагітності та пологах, на медичне обслуговування в державних медичних 

центрах, допомогу з безробіття та інші форми суспільного або приватного соці-

ального захисту, як це передбачено законом". Громадяни мають право на соціа-

льну допомогу, відповідно до закону". Крім того, статтю 46 було викладено в 

новій редакції з назвою "Захист осіб з обмеженими можливостями" і при цьому 
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державна політика з цього питання спрямовується на забезпечення "ефективної 

участі інвалідів у суспільному житті".  

3. Реформа форми правління Румунії. Організація публічної влади, особ-

ливо в частині повноважень парламенту, президента і уряду, стала об’єктом 

конституційного реформування напередодні вступу Румунії в ЄС. Передовсім, 

зміни стосувалися конституційного статусу Парламенту. Строк повноважень 

для обох палат Парламенту встановлювався в 4 роки, але згідно ч.1 статті 60 він 

"може бути продовжений де-юре у випадку мобілізації, війни, облоги, або над-

звичайного стану, поки така подія не припиниться".  

По-суті, посилювався індемнітет та імунітет членів обох палат Парламен-

ту. Згідно оновленої статті 69 Конституції жоден депутат чи сенатор не несе 

судову відповідальність за голосування або політичні переконання, висловлені 

при здійсненні своїх функцій.  

Оригінально визначається обсяг імунітету членів Парламенту у ч.2 статті 

69 - депутати і сенатори можуть бути притягнуті до кримінальної відповідаль-

ності за діяння, які не пов’язані з їх голосуванням або політичними поглядами, 

висловленими під час здійснення ними повноважень, але обшук, взяття під вар-

ту чи арешт щодо них не може бути проведено без згоди палати, членами яких 

вони, після того як початкове розслідування буде здійснене прокуратурою при 

Високому суді касації та юстиції. Вказаний суд володіє наділений відповідною 

юрисдикцією. 

Було визнане за доцільне розширити перелік питань, які могли бути вре-

гульовані виключно органічними законами. До цього переліку належали прак-

тично всі питання організації публічної влади, зокрема: виборча система; орга-

нізація і функціонування постійного виборчого органу; організація, функціону-

вання та фінансування політичних партій; статус депутатів і сенаторів, встанов-

лення їх винагороди та інших прав; організація та проведення референдуму; ор-

ганізація Уряду і Верховної Ради національної оборони тощо (ч.3 статті 72). 

Змінювалися правила законодавчого процесу. Згідно ч.1 статті 73 Кон-

ституції право законодавчої ініціативи належить уряду, депутатам, сенаторам і 
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принаймні 100 тисячам громадян, які мають право голосу і проживають при-

наймні в чверті повітів і в кожному з них або в муніципалітеті Бухареста має 

бути зареєстровано не менше 5 тисяч підписів на підтримку такої ініціативи. 

Уже схвалений закон згідно статті 78 повинен бути опублікований в Офіційно-

му віснику Румунії і набирає чинності через 3 дні після дати його публікації або 

пізніше, якщо це передбачено в його тексті.  

В процесі реформи було кореговано інститут президента (у бік його пос-

лаблення) на користь Парламенту. Так, зокрема, визначається, що глава держа-

ви наділений імунітетом і у зв’язку з цим до нього відповідно застосовується 

порядок притягнення до відповідальності, який передбачений для депутатів і 

сенаторів (ст.84). Окреслюється процедура імпічменту щодо президента. Згідно 

статті 95-1 Палата депутатів і Сенат може прийняти рішення про імпічмент 

Президенту Румунії за державну зраду на спільному засіданні за результатами 

голосування, принаймні, в дві третини від загальної кількості депутатів і сена-

торів. Пропозиція щодо імпічменту може бути ініційована більшістю депутатів 

і сенаторів, яка повинна бути, без подальшої затримки, повідомлена Президен-

ту Румунії, який може дати пояснення з приводу фактів, на підставі яких він 

притягується до відповідальності. У випадку позитивного рішення про імпіч-

мент в 30-денний термін проводиться референдум про зміщення президента з 

поста. 

У контексті підготовки до вступу в ЄС змінювалися повноваження Кон-

ституційного Суду. Згідно статті 146 (б) Конституції до Конституційний суд 

наділявся повноваженням здійснювати розгляд питання конституційності дого-

ворів та інших міжнародних угод за поданням одного з голів палат Парламенту, 

підтриманого в кількості не менше 50 депутатами або принаймні 25 сенатора-

ми. Договір або міжнародна угода визнані неконституційними не підлягає ра-

тифікації (стаття 147). 

Реформа змінила порядок внесення змін до Конституції. Згідно оновле-

них статей 150 – 152 питання перегляду Конституції може бути ініційоване 

Президентом Румунії за пропозицією Уряду, принаймні однією чвертю від за-
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гальної кількості депутатів або сенаторів, а також, принаймні, 500 000 грома-

дян, які мають право голосу. Громадяни, які ініціюють перегляд Конституції 

мають належати, принаймні, до половини кількості повітів у країні, і в кожному 

з відповідних округів або в муніципалітеті Бухаресті, принаймні 20 000 підписи 

повинні бути записані в підтримку такої ініціативи. Проект або пропозиція пе-

регляд повинні бути прийняті Палатою депутатів та Сенатом більшістю не 

менше двох третин членів кожної з палат. Якщо згода з цього питання не може 

бути досягнуто за допомогою процедури перемовин, Палата депутатів і Сенат 

приймають рішення на спільному засіданні, шляхом голосування щонайменше 

у три чверті загальної кількості депутатів і сенаторів. Таке рішення підлягає ос-

таточному затвердженню в ході референдуму протягом 30 днів з дати прийнят-

тя проекту або пропозиції про перегляд.  

Згідно статті 152 визначалися обмеження щодо внесення змін до Консти-

туції. По-перше, положення Конституції, що стосуються національного, неза-

лежного, єдиного і неподільного характеру румунської держави, республікан-

ської форми правління, територіальної цілісності, незалежності правосуддя, по-

літичного плюралізму та офіційної мови, не підлягають перегляду. Крім того, 

ніякого перегляду не може бути вчинено, якщо це призводить до скасування 

основних прав і свобод громадян або їх гарантій. Також Конституція не підля-

гає перегляду під час стану облоги або надзвичайного стану, або у воєнний час. 

Підсумовуючи аналіз проведення конституційної реформи в Румунії в 

2003 р. в контексті подібних реформ в інших державах Центральної і Південно-

Східної Європи, можливо зробити наступні висновки. По-перше, як було від-

значено, реформа Конституції Румунії зберігає загальний вектор і мету, харак-

терну для інших держав-кандидатів на членство в ЄС (створення механізму пе-

ренесення частини суверенітету, корекція форми правління тощо), що поясню-

ється передовсім спільними умовами та інституційним впливом на ці держави 

інститутів Європейського Союзу. Спільність з іншими державами полягала та-

кож у тому, що механізм проведення такої реформи відображав вимоги легаль-

ності (конституційності) та вимоги легітимності в демократичній державі. Ре-
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форма здійснювалася згідно діючих процедур внесення змін до Конституції та 

уповноваженими суб’єктами (аспект конституційності). Крім того, схвалення 

рішення про реформу Конституції стало наслідком відкритого політичного 

процесу з участю всіх основних політичних сил, що дозволи задіяти в рамках 

парламенту консенсуальний механізм прийняття рішення (аспект легітимності).  

По-друге, в порівнянні з іншими державами – кандидатами на членство в 

ЄС та членами ЄС, конституційна реформа в Румунії відрізняється й деякими 

специфічними, властивими лише для неї ознаками. Необхідно вказати, що ста-

ном на 2014 р. у Румунії поправка 2003 р. так і залишилася єдиною поправкою 

до Конституції 1991 р., що підтверджує її ґрунтовність та зважливе ставлення 

до питання зміни конституції в цій державі. Незважаючи на гострі політичні 

конфлікти, особливо політичну кризу 2012 р., ситуація залишалася в рамках 

конституційних правил. Для порівняння: у Польщі не було внесено жодної кон-

ституційної поправки до Конституції 1997 р., зате в Словацькій Республіці 

(конституція 1992 р.) та в Чеській Республіці (конституція 1992 р.) їх нарахову-

ється по 5 у кожній.  

По-третє, Румунія уникла досвіду Угорщини, в якій конституція 2011 р. 

за технологією схвалення і за змістом викликала гостру реакцію в інститутів 

ЄС, що зрештою примусило цю державу терміново вже в 2013 р. внести зміни 

до неї істотні зміни [103]. 

 

3.3. Проблеми ефективності механізму захисту прав людини  

Після чотирьох десятиліть комуністичного державного режиму питання 

конституційного закріплення основних прав і свобод постало в Румунії особли-

во рельєфно, як і в інших постсоціалістичних державах Центральної і Південно-

Східної Європи. Згідно статті 15 Конституції "громадяни користуються права-

ми і свободами, освяченими Конституцією і іншими законами, і несуть перед-

бачені ними обов’язки", а також те, що "приписи закону звернуті тільки на 

майбутнє, за винятком більш м’якого кримінального закону". Заборона на зво-

ротну силу закону, який встановлює відповідальність, є традиційною в демок-
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ратичних державах, як і "освячення" (по-суті, визнання) Конституцією і зако-

нами прав і свобод, які існують у надпозитивних формах.  

Підтвердження принципу незворотності закону відображене в судовій 

практиці Європейського суду з прав людини щодо Румунії. У справі "Драгото-

ніу і Мілітару-Підхорні проти Румунії" (№№ 77193/01, 77196/01) громадянами 

Румунії було оскаржено засудження співробітників приватної комерційної ор-

ганізації за отримання хабара при тому, що за Кримінальним кодексом, який ді-

яв на час вчинення діяння, воно переслідувалося лише у випадку його вчинення 

державними службовцями або співробітником державного підприємства. Тому 

Суд установив по справі порушення статті 7 Конвенції [103]. 

Права людини в Конституції Румунії і в практиці Європейського Суду з 

прав людини. Згідно статті 16 Конституції "громадяни є рівними перед законом 

і публічною владою без привілеїв і без дискримінації" і при цьому "ніхто не 

стоїть над законом" (частина друга статті 16) - в такий спосіб виголошується 

принцип верховенства права. Особисті права особи широко закріплені в Кон-

ституції Румунії 1991 р., а їх зміст відображає "хвилю" постсоціалістичних кон-

ституцій початку 1990-х років. Передовсім, визначається "вільний доступ до 

правосуддя" як основну гарантію здійснення основних прав, указуючи, що 

"будь-яка особа може звертатися до суду для захисту своїх прав, свобод і за-

конних інтересів", та те, що "жоден закон не може обмежувати здійснення цьо-

го права" (стаття 21).  

Стаття 22 Конституції гарантує право на життя, а також право на фізичну 

і психічну недоторканість особи, при цьому "ніхто не може бути підданий тор-

турам чи якому-небудь виду нелюдського чи принизливого покарання чи пово-

дження". На конституційному рівні в цій країні забороняється смертна кара. 

Судова практика підтверджує відповідні підходи. В Європейському Суді з прав 

людини у справі "Агаке та інші проти Румунії" (2712/02) було оскаржено пи-

тання неадекватного розслідування загибелі співробітника міліції, убитого в 

ході антикомуністичних демонстрацій у 1989 р. Через двадцять років після по-
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дій, в ході яких загинув співробітник міліції, Суд виніс постанову, в якій вста-

новлено порушення статті 2 Європейської конвенції з прав людини [104].  

У справі "Брендусе проти Румунії" (6586/03) в Європейському Суді оска-

ржуються умови утримання у в’язничній камері, котра виступала єдиним "жи-

лим простором" для ув’язненого – громадянина Румунії протягом багатьох ро-

ків, у зв’язку зі знаходженням поряд із в’язницею сміттєвої звалки з агресивни-

ми запахами, що від неї виходили (порушення статті 8 Конвенції) [105].  

Конституцією визнаються недоторканими індивідуальна свобода і безпе-

ка. Затримання особи не може перевищувати 24 годин, а арешт за ордером, ви-

даним магістратом (суддею) - не більше як на 30 днів. Заарештована особа 

вправі оскаржити до суду законність ордеру на арешт і в такому разі суддя зо-

бов’язаний винести вмотивоване рішення. Продовження арешту затверджується 

тільки судовою інстанцією (стаття 23). Частина 8 статті 23 Конституції перед-

бачає принцип презумпції невинуватості особи, указуючи, що "до винесення 

остаточного обвинувального судового вироку особа вважається невинуватою". 

Одним із основних серед особистих прав вважається "право на захист" 

(стаття 24 Конституції), котре передбачає, що "протягом усього ходу процесу 

сторони мають право на допомогу адвоката, обраного чи офіційно призначено-

го". У свою чергу, свобода пересування передбачає, що "кожному громадянину 

забезпечується право встановлювати своє місце проживання або місце перебу-

вання у будь-якій місцевості країни, емігрувати, а також повернутися в країну" 

(стаття 25). З приводу механізмів правового захисту було подано скаргу до Єв-

ропейського суду з прав людини (справа "Адам проти Румунії", № 45890/05). 

Ставилася вимога про присудження справедливої компенсації гонорару адвока-

ту в процентному відношенні (20%) до сум, присуджених Європейським Су-

дом. Але в задоволенні такої скарги було відмовлено [106]. 

Відповідно до статті 26 Конституції "публічні влади поважають і охоро-

няють інтимне, сімейне та приватне життя", а "фізична особа має право розпо-

ряджатися собою, якщо цим не зачіпаються права і свободи інших осіб, громад-

ський порядок або добрі звичаї". Ґрунтовно Основний закон визначає недотор-



97 
 

каність місця проживання (стаття 27). До особистих прав людини в Румунії на-

лежать також "таємниця кореспонденції" (стаття 28) та свобода совісті (стаття 

29). З приводу таємниці кореспонденції Європейський суд з прав людини в 

справі "Думитру Попеску проти Румунії" (71525/01), після розгляду скарги на 

прослуховування телефонних розмов властями за відсутності законодавчої ба-

зи, що надає достатні гарантії проти свавілля з цього питання, погодився, що 

така ситуація порушує статтю 8 Конвенції [107]. 

Свобода совісті в Румунії передбачає, що "свобода думки і думок, а та-

кож свобода релігійних вірувань не може обмежуватися ні в якій формі, і "ніхто 

не може бути примушений прийняти думку або приєднатися до релігійного ві-

рування, що суперечать його переконанням". Свобода совісті, крім того, "по-

винна виявлятися у дусі терпимості і взаємної поваги". Відзначається також, що 

"релігійні культи вільні і організовуються за власними статутами на умовах, 

встановлених законом", а у відносинах між ними "забороняються будь-які фор-

ми, засоби, акти або дії релігійної ворожнечі" (стаття 29).  

Зміст "свободи вираження" (стаття 30) окреслений Конституцією доволі 

розширено. По-перше, виголошується, що "свобода публічного вираження дум-

ки, думок або вірувань і свобода будь-якого роду творчості за допомогою мови, 

листи, образів, звуків або будь-яких інших засобів спілкування є недоторкан-

ними". По-друге, цензура будь-якого роду забороняється. По-третє, жодне дру-

коване видання не може бути заборонено, але "закон може зобов'язувати засоби 

масової інформації публічно повідомляти про джерела їх фінансування". 

Разом із тим, конституцієдавець встановив обмеження для здійснення 

свободи вираження. У першу чергу, вона "не може завдавати шкоди гідності, 

честі, особистому життю особи та праву на власний образ". Крім того, "заборо-

няються законом наклеп на країну і націю, заклики до агресивної війни, націо-

нальної, расової, класової чи релігійної ненависті, підбурювання до дискримі-

нації, територіальному сепаратизму чи громадському насильству, а також не-

пристойні прояви, противні добрим звичаям". Відзначимо, що справа "Антіке і 

компанія "R" проти Румунії" (426732/03) в Європейському Суді стосується га-
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рантій свободи вираження думки. Було оскаржене притягнення видавця газети 

до солідарної відповідальності з працівником - фотографом щодо відшкодуван-

ня шкоди репутації третій особи (порушення вимог статті 10 Конвенції) [108]. 

 Окреслене Конституцією право на інформацію (стаття 31), яке передба-

чає, що "право особи мати доступ до будь-якої інформації, що представляє пуб-

лічний інтерес, не може обмежуватися". Завважимо, що по справі "Араламбіє та 

інші проти Румунії" (21737/03) в Європейському Суді було оскаржено неефек-

тивність процедури отримання доступу до персональних досьє, які були заве-

дені секретними службами в комуністичний період (встановлено порушення 

статті 8 Конвенції) [109]. 

Приватна власність однаково захищається законом, незалежно від її влас-

ників. Не можуть мати права власності на землю іноземці та особи без грома-

дянства (ст. 41 Конституції). У справі "Вяшу проти Румунії" (75951/01) в Євро-

пейському Суді розглядалося питання про виконання постанов Європейського 

суду. Згідно постанови Суду по справі обов’язком держави є вжити загальних 

заходів для забезпечення права на реституцію конфіскованої земельної ділянки 

в натурі або на виплату компенсації [110]. 

Політичні права і свободи представлені правами, які створюють механізм 

участі громадян у функціонуванні демократичної політичної системи. Відпо-

відно до статті 34 Конституції право голосу "право голосу мають громадяни, які 

досягли на день виборів включно 18 років", а позбавлені цього права "недоум-

куваті або божевільні, які перебувають під опікою, а також особи, остаточним 

судовим рішенням засуджені до позбавлення виборчих прав". В свою чергу, 

право бути обраним (стаття 35), мають громадяни, які мають право голосу, як-

що їм не заборонено об'єднуватися в політичні партії, при цьому "на день вибо-

рів включно кандидатам повинно виповнитись не менше 23 років для обрання 

до Палати Депутатів або в місцеві органи і не менше 35 років для обрання до 

Сенату або на посаду Президента Румунії". 

Згідно статті 36 гарантується свобода зібрань, котра означає, що "мітинги, 

демонстрації, ходи або будь-які інші збори є вільними і можуть організовувати-
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ся і проводитися тільки мирно, без будь-якої зброї". В свою чергу, право на 

об’єднання (стаття 37) передбачає, що "громадяни можуть вільно об'єднуватися 

в політичні партії, в професійні союзи і в інші форми асоціації". Але при цьому 

конституційний припис встановлює обмеження на здійснення цього права: 

"Партії чи організації, цілі чи діяльність яких спрямовані проти політичного 

плюралізму, принципів правової держави або проти суверенітету, цілісності та 

незалежності Румунії, є неконституційними". Разом із тим, "не можуть входити 

в політичні партії судді Конституційного Суду, адвокати народу, магістрати, 

особи, які перебувають на дійсній службі в армії, поліції, інші категорії носіїв 

державних функцій, встановлені органічним законом". Крім того, забороняєть-

ся діяльність "об’єднань таємного характеру". 

Право на об’єднання уже декілька разів було предметом розгляду Євро-

пейського Суду з прав людини за заявами громадян Румунії. У справі "Бозган 

проти Румунії" (35097/02) оскаржується відмова в реєстрації асоціації "Анти-

мафіозна національна стража" у зв’язку з підозрою на наявність антиконститу-

ційної мети, яка не була вказана в статуті. Окружний суд відхилив заяву про ре-

єстрацію, установивши, що цілі асоціації передбачають діяльність, котра є 

втручанням у компетенцію правоохоронних органів аж до створення паралель-

них структур, які контролюють ці органи. Європейський Суд з прав людини 

вказав у своєму рішенні, що відмова зареєструвати асоціацію є втручанням у 

право заявника на свободу об'єднання з іншими. Втручання було передбачено 

законом і переслідувало законну мету захисту державної і громадської безпеки. 

В реєстрації асоціації було відмовлено виключно на підставі змісту статуту. 

Суди країни керувалися простою підозрою про те, що намір асоціації полягає в 

створенні паралельних структур по відношенню до правоохоронних органів. 

Однак це рішення виглядає довільним, оскільки в статуті такий намір не вбача-

ється. Навпаки, в ньому йдеться про те, що асоціація має намір керуватися за-

коном і не прагне підмінити державні органи. До реєстрації асоціація не нада-

вала судам підстав вважати, що вона має антиконституційні наміри, протилежні 

тим, які проголошені в статуті. Відмовляючи в реєстрації, власті перешкодили 
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створенню асоціації. Чинне законодавство в цих випадках дозволяє судам лік-

відувати асоціації, якщо їхні цілі виявляються незаконними або відмінними від 

заявлених в статуті. Тому настільки радикальний захід, як відмова в реєстрації 

асоціації ще до того, як вона могла зробити будь-які дії, виглядає невідповід-

ною переслідуваній меті і, отже, не є необхідною в демократичному суспільстві 

(встановлено порушення статті 11 Європейської конвенції з прав людини) 

[111]. За справою "Бота проти Румунії" (24057/03) оскаржувалося судове рі-

шення про розпуск об’єднання громадян на підставі незаконної діяльності. 

Скарга визнана неприйнятною [112]. 

Серед інших політичних прав виокремлюється "право петицій", яке пе-

редбачає право громадян звертатися по публічних властей "з петиціями, скла-

деними тільки від імені тих, хто їх підписує" та обов’язок публічних властей 

"відповідати на петиції у строки та за умов, які встановлені згідно із законом" 

(стаття 47). Нарешті, стаття 48 Конституції встановила право громадянина на 

відшкодування шкоди, завданої незаконними адміністративними актами. Час-

тина третя вказаної статті Основного закону передбачила, що "держава несе, 

відповідно до закону, майнову відповідальність за шкоду, яка заподіяна судо-

вими помилками, допущеними в кримінальних процесах". 

Підсумовуючи аналіз змісту і способу закріплення в Основному законі 

Румунії прав і свобод, порівнюючи їх з відповідними українськими інститута-

ми, необхідно відзначити наступне. 

1. Конституцієдавець Румунії перетворив інститут прав людини одним із 

основних каналів взаємодії національної правової системи з міжнародним пра-

вопорядком. З цією метою було закріплено положення про те, що "конститу-

ційні норми, що стосуються прав і свобод громадян тлумачаться і впроваджу-

ються згідно з Всесвітньою Декларацією прав людини, договорами та іншими 

міжнародними угодами, в яких Румунія бере участь (ст. 20)". 

2. Формулювання в тексті Конституції Румунії прав і свобод є збалансо-

ваним і відображає не посттоталітарні тенденції, а європейську правову тради-

цію. Положення про те, що "затримання особи не може перевищувати 24 го-
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дин" (в Україні - 72 години), або те, що "публічні та приватні засоби масової 

інформації зобов'язані забезпечувати правильне інформування громадської ду-

мки" (по суті, заборону викривлення інформації з метою маніпулювання гро-

мадською думкою), відображають зважений раціональний підхід. 

Основні проблеми механізму захисту прав людини. Захист і відновлення 

прав людини в Румунії гарантуються розгалуженою мережею судових, квазісу-

дових та інших національних органів [Див.:113]. Відповідно до статті 21 Кон-

ституції будь-яка особа може звертатися до суду для захисту своїх прав, свобод 

і законних інтересів. З дати приєднання Румунії до Європейської конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод (1994 р.) усі особи, на яких по-

ширюється юрисдикція румунської держави, отримали доступ до Європейсько-

го суду з прав людини для захисту прав і свобод, гарантованих на підставі за-

значеної Конвенції. Проте справа може бути прийнято до розгляду цим Судом 

тільки після вичерпання всіх національних засобів правового захисту. Уже в 

період з 1 січня 1998 року по 31 грудня 2007 року в цілому 18406 осіб зверну-

лися зі скаргами проти Румунії до Європейського суду з прав людини. Суд ого-

лосив припустимими тільки 283 скарги та прийняв рішення щодо 279 справ. У 

14 випадках уряд і заявники прийшли до часткової або повної мирової угоди. У 

2007 році в Суді перебувала 3171 скарга на Румунію, з яких тільки 91 була ви-

знана допустимою. Суд прийняв рішення по 93 випадках. У більшості випадків 

Суд вбачав порушення права на справедливий судовий розгляд (41 рішення) і 

права на недоторканність майна (55 рішень). У ряді випадків Суд угледів по-

рушення заборони на нелюдське або принижуюче гідність поводження (2 рі-

шення), порушення права на недоторканність приватного та сімейного життя, 

житла і кореспонденції, непроведення ефективного розслідування або зайве за-

тягування судочинства (6 рішень). Суд також установив у двох випадках дис-

кримінацію заявників на основі їх етнічного походження (роми).  

Частина справ стосуються неефективності судової влади Румунії. Так, на-

приклад, у справі "Абрамюк проти Румунії" (37411/02) Європейський суд з прав 

людини констатував відсутність ефективних засобів правового захисту у 
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зв’язку з тривалістю судового розгляду (стаття 13 Конвенції) [114]. В іншій 

справі – "Альбіна проти Румунії" (57808/00) – питання стосувалося мотивуван-

ня судового рішення і Судом було встановлено порушення вимог пункту 1 

статті 6 Конвенції [115]. 

Ще одне рішення Європейського Суду стосувалося обґрунтованості судо-

вого рішення – справа "Болдя проти Румунії" (19997/02). За справою було оска-

ржено накладення штрафу за диффамаційні висловлювання, при цьому від зая-

вника не були витребувані пояснення і вислухані доводи (порушено статтю 6 

Конвенції) [116]. По справі "Андроне проти Румунії" (№ 54062/00) ставилося 

питання про правомірність відновлення провадження по справі, розгляд якої за-

вершився винесенням судового рішення, яке вступило в законну силу і стало 

обов’язковим до виконання. Рішення торкалося зобов’язання повернення рані-

ше націоналізованої власності [117]. 

У справі "Беян проти Румунії" (30658/05) оскаржуються суперечливі рі-

шення вищого національного суду (порушення статті 6 Конвенції) [118]. У 

справі "Маковей і інші проти Румунії" (5048/02) заявниками – потерпілими від 

злочину оскаржується неможливість оскарження в суді рішення прокурора про 

відмову в порушенні кримінальної справи. Суд установив, що в даному випадку 

порушується стаття 3 Конвенції [119]. Зволіканню виконання судового рішення 

в Румунії присвячена постанова Європейського Суду за результатами розгляду 

справи "Драгне і інші проти Румунії" (78047/01), в якій Суд встановив пору-

шення Румунією пункту 1 статті 6 Конвенції [120]. 

За наслідками розгляду справ у Європейському Суді з прав людини були 

внесені зміни в низку законів, включаючи положення Кримінально-

процесуального і Кримінального кодексів. 

Станом на кінець 2010 р. кількість заяв (скарг) до Європейського Суду з 

прав людини, відповідачем з яким виступає Румунія як держава, становить 

11950 (8,8% загальної кількості скарг). У той же час цей показник становить в 

інших державах – членах Європейського Союзу: Болгарія – 3450 (2,5%); Поль-

ща – 6 452 (4,6%); Словенія – 3450 (2,5%). Сусідня з Румунією Угорщина пода-
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ла лише 1576 заяв, які очікують розгляду. З України на той час було подано 

10450 заяв (7,5%), що співрозмірно з Румунією, але при населенні в два рази бі-

льшому. Найбільше справ надійшло до Європейського Суду з прав людини з 

Російської Федерації – 40300 (28,9%) [121]. Про високий рівень національного 

правопорядку і верховенства права засвідчує і той факт, що розвинуті європей-

ські держави дають вкрай низьку кількість заявників до Європейського Суду – 

Франція – 2676 і Німеччина – 2381. 

Наведені цифри дозволяють зробити висновок про те, що показник заяв 

"проти Румунії" у співвідношенні до кількості населення держави є найвищим у 

Європі.  

Несудові органи захисту прав людини. Серед несудових органів захисту 

прав людини в Румунії необхідно відзначити насамперед дві інституції: Адво-

ката народу і Національну раду з питань боротьби проти дискримінації. 

Адвокат народу (омбудсмен). Згідно норм Конституції (статті 58-60, пун-

кти a) і d) статті 146 в 1999 р. був створений інститут Адвоката народу для за-

хисту прав і свобод фізичних осіб у їх відносинах з органами державного уп-

равління. Адвокат народу (АН) є самостійним органом, що діє незалежно від 

інших органів державної влади. АН здійснює свої обов'язки в силу посади або 

за зверненням осіб, обмежених у своїх правах і свободах органами державної 

адміністрації. Такі звернення можуть подаватися будь-якою фізичною особою, 

незалежно від громадянства, віку, статі, політичної приналежності або релігій-

них поглядів. Омбудсмен призначається на посаду на термін у п'ять років Пала-

тою депутатів і Сенату на спільному засіданні. Мандат Адвоката народу може 

бути продовжений лише один раз. 

Більш детально статус омбудсмена в Румунії визначено законом "Про ор-

ганізацію і діяльність Інституту Адвоката Народу" 1997 р. [122]. Обов’язки ом-

будсмена визначаються ст.13 Закону. Скарги Адвокату народу (АН) можуть 

подаватися в письмовому вигляді або поштою, у тому числі електронною, по 

факсу, власноруч або через уповноваженого посередника. АН щоденно веде 

прийом відвідувачів як основного засобу підтримки діалогу з громадянами. АН 
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уповноважений проводити свої власні розслідування та запитувати в органів 

державної адміністрації яку інформацію або документи, необхідні для належно-

го проведення розслідування. 

У порядку здійснення своїх обов'язків Адвокат народу також виносить 

рекомендації, які не підлягають парламентському або судовому контролю. За 

допомогою своїх рекомендацій АН повідомляє державні органи про незаконні 

адміністративні акти або рішення. Якщо АН приходить до висновку про те, що 

скарга має під собою підставу, і встановлює факт порушення прав людини, він 

просить відповідні державний орган переглянути рішення або скасувати адмі-

ністративний акт, надати компенсацію за збиток і відтворити ситуацію, яка іс-

нувала до такого порушення. Крім того, якщо АН приходить до висновку, що 

скарга підпадає під компетенцію суду, він може переправити її в міністерство 

юстиції, прокуратуру або голові відповідного суду, які зобов'язані доповісти 

про вжиті в цій зв'язку заходи. АН представляє щорічні доповіді парламенту, а 

також інші доповіді за запитом. Ці доповіді можуть містити рекомендації щодо 

покращення існуючого законодавства або пропозиції про заходи з метою захис-

ту прав і свобод громадян. Крім того, АН вправі: а) представляти до Конститу-

ційного суду свої заперечення з приводу неконституційності законів, ухвалених 

парламентом, до їх промульгації президентом; б) подавати до Конституційного 

суду заяви про неконституційність будь-яких положень чинних законів і указів; 

в) на прохання Конституційного суду виносити консультативні висновки з при-

воду заснованих на неконституційності вилучень із законів та постанов, які за-

чіпають права людини і свободи громадян.  

АН здійснює діяльність через мережу своїх 14 територіальних відділень з 

такою же юрисдикцією, як і в апеляційних судів. У 2007 році Адвокат народу 

зареєстрував 6919 скарг, провів 15517 слухань, відповів на 5616 телефонних 

дзвінків на "гарячу лінію" і прийняв 1635 консультативних висновків щодо за-

снованих на неконституційності вилучення із законів та постанов, які зачіпають 

права і свободи громадян. Так, щодо передбачуваних порушень прав людини 

отримані у 2007 році скарги стосувалися: 24% - права на охорону приватної 
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власності; 16% - права на гідний рівень життя; 19% - права на петиції, 10% - 

права осіб, ущемлених діями державної адміністрації, 10% - права на інформа-

цію. Протягом 2009 р. установами Адвоката народу проведено 16561 слухань, 

зареєстрованих 8295 клопотань та отримано 5978 телефонних дзвінків на "гаря-

чу лінію". Що стосується діяльності Народного захисника інституту в галузі 

контролю конституційності законів та постанов, 1905 висновків були сформу-

льовані на прохання Конституційного суду в 2009 році. Крім того, Адвокат на-

роду подав безпосередньо до Конституційного суду 4 скарги на неконституцій-

ність законів [123, p.13]. 

Національна рада з боротьби проти дискримінації. Своїм рішенням 

1194/2001 уряд заснував Національну раду з боротьби проти дискримінації 

(НРБД) як центрального спеціального органу виконавчої влади, уповноважено-

го гарантувати і контролювати здійснення принципу рівності і недискримінації 

в інтересах громадян. Рада є самостійним державним органом, що має власну 

правосуб'єктність і діє під парламентським контролем. Вона проводить свою 

діяльність без будь-яких обмежень чи впливу з боку інших державних органів 

або установ. Її щорічна доповідь обговорюється і затверджується парламентом. 

НРБД спеціально створена для протидії всім формам дискримінації. Рада несе 

відповідальність за забезпечення, дотримання і виконання антидискримінацій-

ного законодавства, зокрема, урядового указу № 137/2000, а також за приве-

дення положень нормативних актів і указів, які порушують принцип недискри-

мінації, у відповідність з іншими положеннями законодавства. НРБД уповно-

важена розслідувати, встановлювати і вживати відповідні заходи у випадках 

дискримінації. Коли рішення вже прийнято, Керівна рада призначає санкції, 

якими можуть бути попередження або штраф. Керівна рада також визначає су-

му штрафу, яка підлягає сплаті фізичною або юридичною особою за вчинення 

дискримінаційного акту (розмір штрафу варіюється від 400 до 4 000 леїв при 

дискримінації проти окремої особи і від 600 до 8 000 леїв у випадку дискримі-

нації проти групи осіб або громади). Санкції за вчинення дискримінаційного 

акту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому звичайним законодавст-
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вом. Станом на 2012 р. в даній інституції працювало 65 чоловік, в тому числі 45 

державних службовців [124]. 

У рамках антидискримінаційної політики Румунії особлива увага приді-

ляється становищу ромської меншини. За даними останнього перепису насе-

лення (2002 р.), чисельність ромів становить близько 500 000 чоловік. За інши-

ми даними кількість ромів у Румунії може досягати 1,5 – 2,5 млн. чоловік, що 

становить біля 10 % населення країни. Чверть дорослих ромів (старше 16 років) 

заявили, що не вміють читати і писати, 23 % з них не закінчували школи. Такі 

дані свідчать про труднощі соціальної адаптації [125]. 

Європейський суд з прав людини розглянув низку справ, які стосуються 

дискримінації в Румунії. Так, у 2005 році Суд прийняв рішення по справі, яке 

торкається представників меншини рома, що проживають в селі Хадар. Суд 

встановив порушення низки прав заявників поряд з фактами дискримінації. Ви-

ходячи з цього уряд Румунії розробило і здійснило спеціальну програму для ро-

звитку громади Хадар на 2006-2008 роки з метою запобігання нових актів наси-

льства, зловживань та дискримінації щодо ромів, які живуть в цьому селі. Піз-

ніше заявники у справі "Каланіос і інші проти Румунії","Гергей проти Румунії" 

(57885/00) викладали перед Судом доводи, в яких викладалися факти підпалу 

ромських будинків і нездатність публічних властей попередити напади і прове-

сти належне розслідування. Проте скарги були відхилені Європейським Судом 

як такі, що не підлягають розгляду [126]. 

Ураховуючи, що найбільше нарікань щодо ставлення до ромів стосували-

ся поліції, Генеральна інспекція поліції Румунії розробила і приступила до здій-

снення "Програми з питань вкладу румунської поліції у поліпшення становища 

ромів". Генеральна інспекція, крім того, почала заохочувати набір в поліцію 

представників національних меншин, і особливо рома, а також їх залучення до 

участі у вступних іспитах в поліцейських академіях. Щорічно в поліцейській 

академії Бухареста виділяється ряд місць для кандидатів з народності рома (в 

період 2006-2007 років та 2007-2008 років було виділено 10 таких місць, з яких 

шість заповнювалися допомогою конкурсних іспитів). Станом на 2008 р. у під-
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розділах міністерства внутрішніх справ працює 71 представник меншини рому, 

включаючи 45 чоловіків (11 офіцерів і 34 рядових) і 13 жінок (3 офіцера і 10 

рядових) [Див.: 113, с.25; 127].  

 

3.4. Конституційні основи форми правління 

Румунія належить до держав, у якій проблема конституції була в центрі 

уваги ініціаторів правових перетворень після революції 1989 р. Лише з прийн-

яттям і введенням у дію Конституції 1991 р. Румунія подолала період консти-

туційної невизначеності, який був пов'язаний із революційними подіями грудня 

1989 р. По суті, два роки в країні система публічної влади функціонувала, але 

при цьому її структура, повноваження, організація та порядок діяльності не ви-

значалися конституційно. Розвиток форми правління в цей "неконституційний 

період" може бути умовно поділена на два етапи: а) тимчасове правління коле-

гіального органу (Фронту національного порятунку, пізніше - Тимчасової ради 

національної єдності), який поєднувався з цілковитою відсутністю правового 

акту, яким би системно врегульовувалася система публічної влади; б) період пі-

сля перших виборів, коли на основі декрету-закону від 14 березня 1990 р. були 

конституйовані певні органи державної влади. Хоча після перших виборів ін-

ституційна система влади не набула завершеного вигляду, вона подолала період 

хаотичної невпорядкованості і за своїми основними інституційно-правовими 

характеристиками може бути оцінена як деяка модифікація змішаної республі-

ки. 

Прийняття Конституції Установчими зборами (спільні засідання палат 

Парламенту), а після цього затвердження шляхом референдуму в 1991 р., стало 

виявом задіяння легітимаційного механізму конституювання публічної влади, 

одного з найбільш оптимальних у сучасних умовах. Саме такий спосіб витво-

рення форми державного правління в Румунії характеризує її як належно легі-

тимовану суспільством, що гармонізує одночасному становленню демократич-

ному режиму. У даному випадку реалізація народом установчої влади виступає 
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окремим чинником організації публічної влади в Румунії. Відтак, на сьогодні 

форма правління в Румунії заснована на конституції 1991 р. [Див: 128]. 

Зазначимо, що в спеціальних дослідженнях слушно відзначається, що фо-

рма державного правління - "це відображений в основному законі спосіб орга-

нізації державної влади, який засвідчує особливості компетенційних взає-

мозв’язків між вищими органами держави, насамперед тими, що співвіднесені 

із законодавчою і виконавчою владою" [129, с. 49]. 

Наведене дозволяє приступити до аналізу відповідного емпірико-

правового матеріалу в Румунії, який би дозволив відповісти на запитання: "яка 

форма державного правління функціонує в сучасній Румунії?". Відзначимо, що 

подібна проблема ідентифікації існує і в інших державах - наприклад, в Україні, 

де навіть у дисертаційних дослідженнях її визначають по-різному. Тому обґру-

нтований аналіз вимагає попереднього з’ясування критеріїв такої ідентифікації, 

чіткого окреслення емпіричної бази, що підлягає врахуванню, а також досвід 

ідентифікації форми правління в інших країнах. Конституція Румунії (як і Кон-

ституція України) не назвала модифікації форми правління, обмежившись ви-

значенням форми правління держави як "республіки" (частина друга статті 1).  

Якщо говорити про критерії ідентифікації форм державного правління, то 

річ йде про певні ознаки організації публічної влади, її інституційно-правові 

характеристики, котрі виражаються в: а) правових нормах і принципах, які ви-

значають статус органів публічної влади і закріплені переважно в Конституції, 

інших законодавчих актах; б) державно-владних інституціях (структурах), їх 

специфіці, організаційній формі; в) стилі діяльності органів публічної влади, 

котрі відображають, у свою чергу, рівень та якість їх взаємодії, ефективність ді-

яльності як окремих органів публічної влади, їх систем (гілок влади), так і вла-

дної моделі (форми правління) загалом. Конкретизуючи вказані характеристи-

ки, вважаємо, що інституційно-правові характеристики публічної влади (право-

ві норми + інституції + стиль діяльності) з метою ідентифікації форми правлін-

ня необхідно прикласти до наступних показників: 1) ступінь і спосіб участі на-

роду у витворенні форми правління (роль народу як суверена) та в здійсненні 
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влади, формуванні органів державної влади та здійснення контролю за ними 

(роль народу як суб’єкта владних відносин); 2) конституційні позиції глави 

держави, у тому числі його інституційна форма та ступінь участі у здійсненні 

виконавчої і законодавчої влади; 3) спосіб отримання повноважень главою 

держави; 4) спосіб формування уряду; 5) роль уряду та окремо голови уряду у 

формуванні і здійсненні державної політики; 6) порядок і характер відповідаль-

ності уряду; 7) відповідність реальних владних центрів моделі, закріпленій кон-

ституцією і законами [130, с.36 – 37]. 

Частіше всього форму правління в Румунії позначають як "змішану рес-

публіку", ставлячи її поряд із Французькою Республікою (її модель вважається 

"класичною") та Республікою Польща. 

Отже, сучасної форма правління в Румунії характеризується такими осо-

бливостями: 

Перше. Сильний інститут парламентаризму. Конституційна роль Пар-

ламенту в Румунії визначається подібно іншим європейським унітарним держа-

вам - "Парламент є верховним представницьким органом румунського народу і 

єдиною законодавчою владою країни" (стаття 58), він складається з двох палат - 

Палати Депутатів (412 депутатів) і Сенату (137 сенаторів). На підставі Консти-

туції 1991 р. палати не могли бути оцінені як "вища" і "нижча", проте ситуація 

змінилася після конституційної реформи 2003 р., коли Сенат було все таки ви-

значено як кінцеву інстанцію в законодавчому процесі [101]. Сама двопалат-

ність (бікамеріалізм) румунського парламентаризму пов’язана з двома обстави-

нами: впливом французької моделі та історичними обставинами - існуванням у 

довоєнні часи двох палат парламенту. Як відомо, питання двопалатності парла-

менту в Україні, котре постало в напередодні схвалення Конституції 1996 р. та 

в 2000 р. у зв’язку з проведеним всеукраїнським референдумом, жваво обгово-

рювалося в експертному і політичному середовищі, проте так і не знайшло ві-

дображення в конституційному будівництві [Див.: 131].  

У Румунії кількість депутатів і сенаторів конституційно не визначена – як 

і порядок виборів, вона встановлюється виборчим законом. Обидві палати оби-
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раються на строк у чотири роки, причому цей "строк їхнього мандата може бу-

ти продовжений органічним законом у разі війни або катастрофи" (частина пе-

рша статті 60). Відзначаючи "внутрішню організацію" Парламенту, необхідно 

указати, що організація і порядок діяльності кожної Палати встановлюються її 

власним регламентом, при цьому - "фінансові ресурси Палат передбачаються в 

схвалюваних ними бюджетах" (частина перша статті 61). Кожна Палата обирає 

постійне бюро.  

Статус депутатів і сенаторів передбачає передовсім їх "представницький 

мандат", котрий виражається в тому, що "при здійсненні мандата депутати і се-

натори перебувають на службі народу", а "будь-який імперативний мандат не-

дійсний" (стаття 66). Заборона імперативного (наказового) характеру мандата 

члена Парламенту характерне для всіх демократичних держав.  

Парламентський імунітет відзначається широким обсягом - згідно статті 

69 Конституції "депутат або сенатор не може бути затриманий, заарештований, 

підданий обшуку чи відданий суду за злочини чи провини без дозволу Палати, 

до складу якої він входить, даного після його заслуховування. Компетентним 

судом є Верховний Суд правосуддя". Вказана норма не лише передбачає особ-

ливу процедуру притягнення члена Парламенту до кримінальної відповідально-

сті (як в інших державах), а й також встановлює підсудність для розгляду кри-

мінальної справи за звинуваченням депутата чи сенатора. Разом із тим передба-

чається випадок застання члена Парламенту на місці вчинення злочину - "Депу-

тат або сенатор, захоплений на місці злочину, може бути затриманий і підданий 

обшуку. Міністр юстиції негайно повідомляє голові Палати про затримання та 

обшук. У разі, якщо повідомлення Палата констатує, що для затримання немає 

підстав, вона негайно розпорядиться про скасування цього заходу" (частина 

друга статті 69). Членам Парламенту Конституція гарантує також "незалежність 

думок", встановлюючи в статті 70: "Депутатів і сенаторів не можна залучати до 

юридичної відповідальності за голосування або політичні думки, виражені при 

здійсненні мандата". 
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Відзначимо, що політичній структуризації Парламенту Румунії сприяє 

уже згадане право Президента на його розпуск "після консультації з головами 

обох палат та лідерами парламентських груп", причому відсутність "більшості" 

повинна знайти своє відображення у чітких організаційних проявах: якщо Пар-

ламент не висловлює вотум довіри, необхідний для формування Уряду, в 60-

денний термін після першої пропозиції і тільки після відхилення не менше двох 

пропозицій про інвеституру. Гарантіями від зловживання главою держави цим 

правом є і те, "протягом одного року Парламент може бути розпущений один 

раз", а також неможливість такого рішення в останні шість місяців мандата 

Президента Румунії та під час воєнного стану або надзвичайного стану (стаття 

89).  

 Підкреслимо, що повноваження Парламенту не окреслюються Конститу-

цією Румунії, з чого випливають, принаймні, два висновки, які підкреслюють 

його провідну роль у політичній системі: по-перше, в сфері установчих повно-

важень за Парламентом залишається прерогатива, яка передбачає, що він вирі-

шує будь-яке питання організації влади (в тому числі створення нових органів 

влади), якщо тільки воно не належить до компетенції інших органів влади; по-

друге, схваленим законом відповідно до Конституції може бути врегульоване 

будь-яке питання державного і суспільного життя. 

Друге. Президент Румунії, хоч і обирається загальним, рівним, прямим, 

таємним і вільним голосуванням строком на 4 роки, тим не менш, не наділений 

широкими повноваженнями у сфері виконавчої влади. Глава держави за части-

ною першою ст. 80 Конституції представляє Румунську державу, є гарантом 

національної незалежності, єдності і територіальної цілісності країни. Крім то-

го, "Президент Румунії слідкує за дотриманням Конституції і належним функ-

ціонуванням публічних влад. З цією метою Президент здійснює функцію посе-

редництва між владами держави, а також між державою і суспільством" (части-

на друга ст.80).  

Відтак, конституційно Президент Румунії окреслюється як гарант, але не 

"додержання Конституції" (як в Україні), а лише щодо таких об’єктів як: а) на-
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ціональної незалежності; б) єдності і територіальної цілісності країни. І хоча 

йому відводиться роль "слідкувати за дотриманням Конституції", тут же уточ-

нюється, що в цьому плані він лише "здійснює функцію посередництва між 

владами держави, а також між державою і суспільством", але не активні кроки. 

У Франції в цьому плані дискреційні повноваження президента визначаються 

набагато ширше. Згідно статті 16 Конституції Французької Республіки підста-

ви, цілі та процедури реалізації президентом функцій "гаранта" конституційно-

го правопорядку конкретизуються в такий спосіб: "Коли інститути Республіки, 

незалежність нації, цілісність її території або виконання її міжнародних зо-

бов’язань виявляються під серйозною і безпосередньою загрозою, а нормальне 

функціонування конституційних державних влад припинено, Президент Респу-

бліки вживає заходів, які диктуються цими обставинами, після офіційної консу-

льтації з прем’єр-міністром, головами палат, а також з Конституційною радою". 

Визначаються також цілі "вживання таких заходів": "Ці заходи повинні бути 

продиктовані намаганням забезпечити в найкоротші строки конституційним 

державним владам засоби для виконання їх завдань". 

Одна з найбільш вагомих ролей Президента Румунії – можливість участі 

в засіданнях Уряду, на яких вирішуються проблеми, що представляють націо-

нальний інтерес і торкаються зовнішньої політики, оборони країни, забезпечен-

ня громадського порядку і, на прохання прем’єр-міністра, і інших випадках, 

причому "Президент Румунії головує на засіданнях Уряду, в яких бере участь" 

(стаття 87). Ще одне значиме повноваження Президента передбачене статтею 

90 Конституції, згідно з якою він "може після консультації з Парламентом ви-

магати від народу виразити на референдумі свою волю з проблем, які представ-

ляють національний інтерес". 

Необхідно вказати, стаття 86 Конституції передбачає, що "Президент Ру-

мунії може консультуватися з Урядом у зв'язку з терміновими і особливо важ-

ливими проблемами". Таке повноваження може означати, крім іншого, також 

можливість для глави держави витребування інформації щодо вирішення Уря-

дом "особливо важливих проблем". 
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Президент Румунії займає свою посаду, доки новообраний Президент не 

складе присяги. Разом із тим, відповідно до статті 95 Конституції "у разі вчи-

нення тяжких діянь, якими порушуються положення Конституції, Президент 

Румунії може бути усунений з посади Палатою Депутатів і Сенатом на спіль-

ному засіданні більшістю голосів депутатів і сенаторів після консультації з 

Конституційним Судом". Президент при цьому може дати Парламенту пояс-

нення у зв'язку з інкримінованими йому діяннями. Пропозиція про відсторо-

нення від посади можуть висувати не менше однієї третини від числа депутатів 

і сенаторів; воно негайно доводиться до відома Президента. Якщо пропозиція 

про відсторонення від посади схвалюється, то не пізніше ніж через 30 днів при-

значається референдум для усунення Президента.  

Як проявляється з наведеного, Конституція не передбачає високий рівень 

участі Президента у здійсненні виконавчої влади. Хоча він і "головує" на засі-

даннях уряду, в яких бере участь (як і президент Французької Республіки), тим 

не менш, арсенал його засобів організаційного і правового впливу на Уряд й 

інші органи виконавчої влади є істотно нижчим порівняно як із французьким, 

так і особливо з українським главою державою. Президент Румунії, зокрема: а) 

не відіграє основної ролі у процесі формування Уряду; б) хоча і призначає чле-

нів Уряду, проте пов'язаний при цьому волею парламентської більшості; в) його 

укази не є "обов’язковими" для Уряду і він не вправі скасовувати рішення Уря-

ду в позасудовому порядку; г) і, тим більше, він не вправі "утворювати суди", 

як Президент України відповідно до первинної редакції Конституції України 28 

червня 1996 р. Тому наведені повноваження Президента Румунії у сфері вико-

навчої влади дозволяють говорити про "дуалістичний" (двоїстий) характер 

останньої. 

Як і в Франції, Президент Румунії володіє певним організаційним впли-

вом на уряд, проте уряд відповідальний не перед ним, а перед Парламентом, та 

він не вправі довільно скасовувати (чи зупиняти) його акти. Для порівняння - 

згідно статті 20 Конституції Французької Республіки уряд "визначає і прово-
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дить політику Нації", "розпоряджається адміністрацією і збройними силами", і 

"несе відповідальність перед Парламентом" [132, с.37]. 

Третє. Формування Уряду відбувається спільно Президентом і Парла-

ментом, однак, за переважаючої ролі останнього. Відповідно до статті 85 Кон-

ституції "Президент Румунії пропонує кандидатуру на посаду прем’єр-міністра 

і призначає Уряд на підставі вотуму довіри, вираженого Парламентом", а також 

"у випадку реорганізації Уряду або утворення в ньому вакансії Президент за 

пропозицією прем’єр-міністра відкликає і призначає окремих членів Уряду". 

Процедура формування Уряду конкретизується і в інших нормах Конституції. 

У статті 102 указується, що "Президент Румунії висуває кандидатуру на посаду 

прем’єр-міністра після консультації з партією, яка має абсолютну більшість у 

Парламенті, або, якщо такої більшості не існує, з партіями, представленими в 

Парламенті". Після цього "кандидат на посаду прем’єр-міністра у десятиденний 

строк після висування витребує від парламенту вотум довіри для програми і 

всього складу Уряду". Програма і склад Уряду обговорюються Палатою депу-

татів і Сенатом на спільному засіданні і після цього Парламент виражає довіру 

Уряду більшістю голосів. Стаття 103 передбачає винесення "присяги на вір-

ність" індивідуально Прем’єр-міністром, міністрами і іншими членами Уряду, 

але не перед Парламентом, а перед Президентом. Тільки після цього моменту 

Уряд розпочинає свою діяльність. 

Важливо підкреслити ще одну особливість формування Уряду Румунії. 

Частина перша статті 89 передбачає, що у випадку, коли Парламент не виражає 

вотум довіри, необхідний для формування Уряду, протягом 60-денного строку 

після першої пропозиції і у випадку відхилення не менше двох таких пропози-

цій про отримання такого вотуму довіри, Президенту надається право розпус-

тити Парламент після консультації з головами обох Палат і лідерами парламе-

нтських фракцій. Це означає, що хоча Парламент відіграє основну роль у фор-

муванні Уряду, роль Президента не є номінальною, як у класичних парламент-

ських республіках.  
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Четверте. Висока роль Уряду та його політична відповідальність перед 

Парламентом. Уряд наділений широкими конституційними повноваженнями. 

Згідно статті 101 Конституції "Уряд, згідно своєї програми діяльності, схвале-

ної Парламентом, забезпечує реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики та 

здійснює загальне керівництво публічною адміністрацією", при цьому "співро-

бітничає із зацікавленими громадськими установами". Частина третя вказаної 

статті Конституції передбачає, що "Уряд утворюється з Прем’єр-міністра, міні-

стрів і інших членів, установлених органічним законом". Іншими словами, 

структура Уряду визначається органічним законом, а не законом чи підзакон-

ним актом. Необхідно звернути увагу, що прийняті Урядом акти підписуються 

прем’єр-міністром і контрасигнуються міністрами, які зобов’язані провести їх у 

виконання, і публікуються в "Офіційному віснику Румунії". Необнародувані 

рішення Уряду визнаються недійсними, а рішення у військовій сфері повідом-

ляються тільки зацікавленим установам (стаття 107). 

Відповідальність Уряду визначається положеннями статті 108 Конститу-

ції, в якій встановлюється, що "Уряд несе політичну відповідальність за всю 

свою діяльність тільки перед Парламентом", причому "кожен член Уряду солі-

дарно разом з іншими його членами несе політичну відповідальність за діяль-

ність Уряду і за його акти". У такий спосіб визначається солідарна відповідаль-

ність Уряду тільки перед Парламентом.  

Відносини між парламентом і Урядом конкретизуються в розділі IV Кон-

ституції з назвою "Відносини Парламенту з Урядом". По-перше, згідно статті 

112 Конституції визначається порядок і наслідки вираження недовіри Уряду з 

боку Парламенту, що виступає ключовим моментом взаємовідносин цих двох 

вищих органів державної влади. Частина перша вказаної статті передбачає: 

"Палата Депутатів і Сенат на спільному засіданні можуть відкликати вираження 

Уряду довіри шляхом прийняття резолюції недовіри більшістю голосів депута-

тів і сенаторів". На відміну від багатьох європейських держав з двопалатним 

парламентом, у цій процедурі беруть участь обидві палати Парламенту (а не 

лише нижня). Процедура відповідальності Уряду передбачає, що з ініціативою 
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резолюції недовіри можуть виступити не менше однієї чверті загального числа 

депутатів і сенаторів, і Уряд сповіщається про це в день внесення такого подан-

ня. В свою чергу, резолюція недовіри ставиться на обговорення через три дні 

після дати її подання на спільному засіданні обох палат. Частина четверта стат-

ті 112 визначає, що "якщо резолюція недовіри була відхилена, то депутати і се-

натори, які її підписали, не можуть внести на тій же сесії нову резолюцію недо-

віри, за винятком випадку, коли Уряд приймає на себе відповідальність відпо-

відно до статті 113" (тобто сам ставить питання про довіру до себе). По-друге, 

Конституція Румунії передбачає інститут "прийняття Урядом відповідальності" 

(стаття 113). Це означає, що "Уряд може прийняти на себе відповідальність пе-

ред Палатою Депутатів і Сенатом на спільному засіданні в зв'язку з програмою, 

заявою про загальну політику або відповідальним законопроектом", при цьому 

"Уряд відправляється у відставку, якщо резолюція недовіри, внесена протягом 

трьох днів після представлення програми, заяви про загальну політику або за-

конопроекту, була прийнята відповідно до статті 112". Але у випадку, коли 

Уряд не звільнено у відставку, представлений законопроект вважається 

прийнятим, а програма або заява про загальну політику стають обов'язковим 

для нього. 

Роблячи висновки, необхідно підвести підсумки порівняльного аналізу 

форми правління в Румунії та в Україні. Попри оцінки в обох державах форми 

правління як "змішаної республіки", порівняльний аналіз форми правління в 

Румунії та Україні засвідчує істотні відмінності між ними, які зводяться до де-

кількох ключових: 1) позиції і роль Президента в системі публічної влади в Ру-

мунії є суттєво обмеженими конституційними засобами, тоді як в Україні і піс-

ля повернення до Конституції в редакції 2004 р. повноваження Президента за-

лишаються вагомими в різних аспектах: щодо прерогатив в сфері "гарантуван-

ня" Конституції України; щодо організаційного впливу на Кабінет міністрів 

України, в тому числі через акти, які є обов’язковими для нього; щодо здійс-

нення керівництва в сфері оборони, національної безпеки і зовнішньої політи-

ки; щодо призначення і спрямування голів місцевих державних адміністрацій; 
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щодо конституційних засобів впливу на судову владу; 2) роль уряду в Румунії є 

істотно вищою порівняно з його українським аналогом. В даному відношенні 

Кабінет міністрів України відрізняється низкою ознак, які істотно послаблюють 

його позиції, зокрема, в процедурі легітимації складу, наявності блоку повно-

важень, які мають характер "конкуруючих" з відповідними повноваженнями 

президента України; крім того, уряд Румунії наділений повноваженням видава-

ти акти делегованого законодавства з широкого спектру питань, якщо вони не 

включені згідно Конституції до предмету виключного регулювання органічни-

ми законами; 3) Парламент Румунії відіграє ключову роль в системі публічної 

влади цієї держави, на відміну від законодавчого органу в Україні. Така харак-

теристика проявляється з урахуванням дієвості здійснення законодавчої функ-

ції, участі у формуванні уряду, а також в реалізації ефективного парламентсь-

кого контролю за діяльністю виконавчої влади та правоохоронних органів. 

Наведене дозволяє ідентифікувати форму державного правління в Руму-

нії як напівпрезидентську (змішану) республіку, в якій виконавча влада розді-

ляється між президентом і прем’єр-міністром. Така функціонуюча модель напі-

впрезидентської республіки, на відміну від її аналогу в Україні, характеризу-

ється класичними ознаками, внутрішньо їй властивими. 

 

Висновки до розділу 3.  

Дослідження розвитку конституціоналізму в Румунії в період 1990-2000-

років дозволяє зробити наступні висновки. 

1. Головним фактором, який вливав на розвиток конституціоналізму в 

Румунії даного періоду була підготовка держави до вступу в ЄС, а пріоритета-

ми – розвиток та удосконалення конституційних демократичних інститутів та 

механізму захисту прав людини. Засобами розвитку конституціоналізму в цей 

час виступали конституційна поправка 2003 р. та схвалення законодавства в цій 

сфері. 

2. Конституція 1991 р. закріпила результати демократичної революції та 

конституювала основи національного правопорядку в Румунії. Її вища юридич-



118 
 

на сила й підвищена стабільність виокремлюють її роль як провідного джерела 

права.  

Роль Конституції Румунії як джерела права визначається у різних площи-

нах. По-перше, вона визначає як загальні параметри правопорядку, так і межі 

правотворчої діяльності органів публічної влади (їх нормотворчі повноважен-

ня), а також встановлює форми такої діяльності. По-друге, саме Конституція 

передбачає механізми взаємодії національної правової системи з міжнародним 

правом та наднаціональними правовими системами, зокрема, Європейським 

Союзом. 

До інших основних джерел права Румунії належать: 1) закони, схвалені 

парламентом (органічні закони і звичайні закони); 2) акти делегованого законо-

давства, які видаються урядом Румунії (ордонанси і надзвичайні укази); 3) інші 

акти уряду; 4) правові акти ЄС (установчі акти, закони, директиви, рішення); 5) 

міжнародні договори.  

Особливістю системи джерел права в Румунії є висока роль і значний об-

сяг актів делегованого законодавства, в тому числі у співвідношенні до законів. 

3. Реформа Конституції Румунії 2003 р. відрізняється системним характе-

ром та інструментальністю, що дозволило вирішити низку задач, пов’язаних як 

із вступом до ЄС, так і з удосконаленням національного правопорядку загалом. 

Про якість конституційної поправки свідчить те, що станом на 2015 р. вона за-

лишається єдиним актом, ким проведені зміни до Конституції 1991 р. 

Реформа Конституції Румунії зберігає загальний вектор і мету, характер-

ну для подібних реформ в інших державах-кандидатах на членство в ЄС (ство-

рення механізму перенесення частини суверенітету, корекція форми правління 

тощо), що пояснюється передовсім спільними умовами та інституційним впли-

вом на ці держави інститутів Європейського Союзу. Спільність з іншими дер-

жавами полягала також у тому, що механізм проведення такої реформи відо-

бражав вимоги легальності (конституційності) та вимоги легітимності в демок-

ратичній державі. Реформа здійснювалася згідно діючих процедур внесення 

змін до Конституції та уповноваженими суб’єктами (аспект конституційності). 
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Крім того, схвалення рішення про реформу Конституції стало наслідком відк-

ритого політичного процесу з участю всіх основних політичних сил, що дозво-

лило задіяти в рамках парламенту консенсуальний механізм прийняття рішення 

(аспект легітимності).  

4. Механізм захисту прав людини в інституційному та юридичному аспе-

ктах спрямований на реальне втілення прав людини в Румунії на індивідуаль-

ному та колективних рівнях. Закріплення змісту основних прав та підстав їх 

обмеження у Конституції сприяє їх змістовному наповненню і водночас не 

применшує ролі тих основних прав людини, які знаходяться за межами такого 

конституційного закріплення.  

Особливостями конституційного закріплення основних прав людини в 

Румунії виступають: а) інститут прав людини став одним із основних каналів 

взаємодії національної правової системи з міжнародним правопорядком. З цією 

метою було закріплено положення про те, що "конституційні норми, що стосу-

ються прав і свобод громадян тлумачаться і впроваджуються згідно з Всесвіт-

ньою Декларацією прав людини, договорами та іншими міжнародними угода-

ми, в яких Румунія бере участь (ст. 20 Конституції)"; б) формулювання в тексті 

Конституції Румунії прав і свобод є збалансованим і відображає не посттоталі-

тарні тенденції, а європейську правову традицію. Прикладом такого підходу є 

соціально-економічні права, закріплені в Конституції Румунії, котрі своїм зміс-

том істотно відрізняються від українських аналогів у різних площинах - відсут-

ністю "безоплатних" послуг, формулюванням їх у вигляді соціальних цілей. 

5. Заснована на Конституції форма правління в Румунії ідентифікується 

як "змішана республіка", для якої властиві низка ознак, які відрізняють її від 

функціонуючої моделі влади в Польщі, Франції і особливо в Україні.  

Форма правління в Румунії істотно відрізняється від форми правління в 

України, принаймні за такими показниками: а) позиції і роль Президента в сис-

темі публічної влади в Румунії є більш лімітованими конституційними засоба-

ми, тоді як в Україні і після повернення до Конституції в редакції 2004 р. пов-

новаження Президента залишаються вагомими в різних аспектах: щодо преро-
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гатив в сфері "гарантування" Конституції України; щодо організаційного впли-

ву на Кабінет міністрів України, в тому числі через акти, які є обов’язковими 

для нього; щодо здійснення керівництва в сфері оборони, національної безпеки 

і зовнішньої політики; щодо призначення і спрямування голів місцевих держав-

них адміністрацій; щодо конституційних засобів впливу на судову владу; б) 

роль уряду в Румунії в системі публічної влади є істотно вищою порівняно з 

його українським аналогом. Крім іншого, уряд Румунії наділений повноважен-

ням видавати акти делегованого законодавства з широкого спектру питань, як-

що вони не включені згідно Конституції до предмету виключного регулювання 

органічними законами; в) Парламент Румунії відіграє ключову роль в системі 

публічної влади цієї держави, на відміну від законодавчого органу в Україні. 

Така характеристика проявляється з урахуванням дієвості здійснення законода-

вчої функції, участі у формуванні уряду, а також в реалізації ефективного пар-

ламентського контролю за діяльністю виконавчої влади та правоохоронних ор-

ганів.  
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Розділ 4. 

РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВОПОРЯДКУ 

РУМУНІЇ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ВСТУПОМ В ЄС 

 

4.1. Судова реформа  

Системоутворююча роль Конституції в національному правопорядку 

проявляється різноманітно, а тому проблема її захисту визнається ключовою 

для національної держави. У її статті 51 згадується, що "дотримання Конститу-

ції, її верховенства і законів є обов’язковим". Відтак її захист та забезпечення 

верховенства став найпершим завданням в ході судової реформи в Румунії. За-

соби такого забезпечення включають, окрім інших, конституційний контроль і 

нагляд, носієм якого виступає конституційний суд [133, с. 59]. 

Органами публічної влади, що здійснюють конституційний контроль, за 

великим рахунком виступають і глава держави, і парламент, і уряд. В свою чер-

гу, спеціалізовані органи захисту конституції функціонують як органи консти-

туційного нагляду (квазісудові органи), так і власне судові органи. Власне Кон-

ституційний суд є носієм конституційної юрисдикції, а останньою вважається 

вирішення питань про відповідність конституції (конституційність) законів та 

інших правових актів, виявлення, констатація та усунення їх невідповідності 

конституції [134, с. 47]. 

Частина держав Центральної і Південно-Східної Європи отримала досвід 

інституту конституційного нагляду ще в період соціалізму. Переважно цей дос-

від виступав закріпленням необхідності створення конституційного суду в тек-

сті основного закону і не отримав емпіричного підтвердження. Реального кон-

ституційного контролю (контролю за конституційністю законів і інших актів) в 

жодній соціалістичній країні не було започатковано. На відміну від Чеської Ре-

спубліки і Словацької Республіки, де конституційний суд згадувався в консти-

туції їх спільної держави 1968 р., інша частина держав цього регіону створила 

конституційні суди лише напередодні або в процесі демократичних перетво-

рень – наприклад, Польща [Див: 135].  
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Конституційний суд Румунії. В Румунії ідея створення конституційного 

суду стала активно розроблятися лише в період підготовки Конституції (1990 – 

1991 роки). Ця ідея включала два положення: створення органу, повноважного 

розглядати і вирішувати конституційні спори, та відокремленість і незалежність 

цього органу від судової влади. При цьому найбільший вплив на процес ство-

рення конституційного суду вчинила французька модель конституційного суду 

(Конституційна рада) [136, с.57].  

Конституція 1991 р. окреслює компетенцію й організацію діяльності Кон-

ституційного Суду достатньо розширено. По-перше, визначається склад (9 чле-

нів) та порядок його створення трьома суб’єктами (по три члени призначаються 

Президентом, Палатою депутатів і Сенатом), встановлюються вимоги для зай-

няття посади судді Конституційного Суду (статті 140 – 141). По-друге, визнача-

ється, що "судді Конституційного Суду є незалежними при здійсненні свого 

мандату і незмінювані в період його дії" (стаття 143).  

По-третє, згідно зі статтею 144 Конституція визначає повноваження Кон-

ституційного Суду. Серед таких повноважень найперше необхідно відзначити 

те, що він "визначається з конституційністю законів до їх промульгації за кло-

потанням Президента, голови однієї з палат, Уряду, Верховного суду юстиції та 

касації, не менше 50 депутатів або не менше 25 сенаторів, а також в 

обов’язковому порядку – про ініціативу перегляду Конституції" (пункт а) вка-

заної статті). Такий підхід означає превентивний конституційний контроль (до 

набуття ними чинності). Звертає на себе увагу також обов’язковий контроль за 

ініціативами про внесення змін до Конституції. Іншими словами, конституцій-

ний контроль за проектом закону про внесення змін до Конституції є 

обов’язковим, але вчиняється він також лише до набуття таким законом чинно-

сті. 

Згідно конституційних повноважень Конституційний Суд визначає кон-

ституційність і нормативних актів, які вже набули чинності – регламентів палат 

за клопотанням голови однієї з палат, парламентської групи чи не менше 50 де-

путатів або не менше 25 сенаторів.  
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Відзначимо, що вже діючі закони і ордонанси (рішення Уряду) можуть 

бути перевірені на предмет конституційності Конституційним Судом у поряд-

ку, якщо питання про конституційність цих актів постає в судових інстанціях і 

відповідна скарга подана до Конституційного Суду. 

Крім того, до конституційних повноважень Конституційного Суду нале-

жить перевірка конституційності (і законності) важливих складових функціону-

вання правової системи Румунії. Мова йде при цьому про: а) процедуру обран-

ня Президента; б) визначення підстав для тимчасового виконання обов’язків 

президента; в) подачу консультативного висновку щодо пропозиції відсторо-

нення Президента від посади; г) дотримання процедури організації і проведен-

ня референдуму і підтвердження їх результатів; ґ) виконання умов здійснення 

громадянами права на законодавчу ініціативу; д) конституційність політичної 

партії. Підкреслимо: виходячи з того, що низка наведених процедур визнача-

ються переважно на рівні закону, Конституційний Суд у цьому плані здійснює 

функцію захисту не лише верховенства Конституції, а й фактично – верховенс-

тва законів. По-четверте, згідно зі статтею 145 превентивне визначення неконс-

титуційності для законів і регламентів з боку Конституційного суду може бути 

"подолане" в ході повторного розгляду в парламенті. Причому для закону вима-

гається в такому випадку підтримка у попередній редакції більшістю не менше 

двох третин від кількості членів кожної палати. Якщо така підтримка має місце 

промульгація закону стає обов’язковою.  

Спеціальний закон з питання конституційного правосуддя було схвалено 

в травні 1992 р. – Закон № 47 від 18 травня 1992 р. "Про організацію і діяль-

ність Конституційного Суду" [137] (далі – Закон). Уже статтею 1 Закону Кон-

ституційний Суд визначається як гарант верховенства Конституції" та "єдиний 

орган конституційної юрисдикції в Румунії", котрий "незалежний від будь-якої 

іншої публічної влади і повинен бути підпорядкований тільки Конституції та 

цьому закону". 

Повноваження Конституційного Суду окреслені Конституцією та Зако-

ном. Відтак, згідно зі статтею 144 Основного закону, статті 11 Закону, орган 
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конституційного правосуддя наділений повноваженнями, в рамках яких вино-

сить рішення, ухвали і видає консультативні висновки, а саме: 

1) рішення, у випадках, коли: a) він повинен оголосити про конституцій-

ність законів до їх промульгації, коли справа була передана від президента Ру-

мунії, одним з президентів двох палат Парламенту, Уряду, Верховного касацій-

ного суду та юстиції, омбудсмена, не менше п'ятдесяти депутатів або, принай-

мні двадцять п'ять сенаторів, а також за посадою, про ініціативу перегляду 

Конституції; b) він повинен оголосити про конституційність договорів або ін-

ших міжнародних угод, до їх ратифікації парламентом, коли справа була пере-

дана одним з президентів двох палат, не менше п'ятдесяти депутатів або, при-

наймні, двадцять п'ять сенаторів; c) він повинен оголосити про конституцій-

ність регламентів Парламенту, коли справа була передана одним з президентів 

двох палат, депутатською групою або, принаймні п'ятдесят депутатів або, при-

наймні, двадцять п'ять сенаторів; d) він приймає рішення щодо справ, які розг-

лядаються в судах загальної юрисдикції або комерційного арбітражу про не-

конституційність законів і постанов, а також на тих, які подані безпосередньо 

омбудсменом; e) він вирішує юридичні спори конституційного характеру між 

органами державної влади, коли справа була передана Президентом Румунії, 

одним із голів двох палат, прем'єр-міністром, або президентом Вищої ради ма-

гістратури; f) він приймає рішення про заперечення щодо конституційності по-

літичних партій. 

2) постанови, у випадках, коли: a) здійснює нагляд за дотриманням про-

цедури обрання Президента Румунії і підтверджує результати виборчого проце-

су; b) встановлює наявність обставин, що виправдовують тимчасове при здійс-

ненні служба Президента Румунії і вона повинна представити свої висновки па-

рламенту і уряду; c) здійснює нагляд за дотриманням порядку організації та 

проведення референдуму, і підтверджує його результати; d) повинен перевірити 

виконання умов для здійснення права законодавчої ініціативи громадянами; 

3) консультативні висновки на пропозицію про усунення президента Ру-

мунії від посади. 



125 
 

Підкреслимо, що стаття 2 Закону визначає перелік актів, щодо яких здій-

снюється перевірка на предмет конституційності – закони, міжнародні догово-

ри, регламент парламенту, а також постанови Уряду. При цьому предмет кон-

ституційності окреслюється в пункті 2 цієї статті Закону – "Положення норма-

тивних актів відповідно до наведеного пункту 1, які порушують положення або 

принципи Конституції, повинні бути визнані неконституційними". Отже, захис-

ту підлягають не лише норми, а й також принципи Конституції. 

Місцем розташування Конституційного Суду є муніципалітет Бухареста 

(стаття 4). Відповідно до статті 9 Закону визначаються повноваження Голови 

Конституційного Суду: a) координація діяльності Конституційного Суду; б) 

скликати і головувати на пленарних засіданнях Конституційного Суду; в) приз-

начити суддю-доповідача у випадках, передбачених законом, а також признача-

ти дату судового розгляду; г) представляти Конституційний Суд у державних 

органах та інших організаціях – румунських або іноземних тощо. 

Розгляд подання про неконституційність закону здійснюється на пленумі 

Суду. Кворум пленуму – 2/3 від загальної кількості суддів. Постанови схвалю-

ються більшістю голосів суддів і вони є остаточними. Якщо Конституційний 

суд прийняв постанову про неконституційність закону, про це повідомляються 

голови обох палат Парламенту. Це дає змогу приступити до процедури, перед-

баченої п.1 ст. 145 Конституції: закон передається для перегляду до Парламен-

ту і усунення його неконституційності. Однак якщо закон схвалюється в тій же 

редакції більшістю в 2/3 членів кожної палати, то заперечення проти неконсти-

туційності усувається і промульгація стає обов`язковою. 

Для розгляду справ на основі конкретних звернень з питань конституцій-

ності головою Суду формуються дві палати в складі 3 і 5 членів. Перша з них 

(із 3 членів) називається нижньою палатою, друга – контрольною палатою. Ни-

жня палата призначає доповідача, а також звертається до уряду і обох палат па-

рламенту для уточнення їх позиції з даного питання. Якщо доповідач дійде ви-

сновку, що звернення є необґрунтованим, він може запропонувати відхилити 
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розгляд справи, про що ставить до відома сторони і прокуратуру. Остаточні рі-

шення в палатах приймаються більшістю голосів [138, с.82]. 

Судді Конституційного суду є незалежними при виконанні своїх 

обов`язків, незмінювані на термін свого мандату, не несуть відповідальність за 

голосування при прийнятті рішень Суду. Процедура формування Конституцій-

ного суду визначається в заключній статті Конституції (п.1 ст.152), за якою він 

створюється протягом 6 місяців з моменту вступу в дію Конституції. У цій же 

статті передбачено, що судді першого складу Конституційного суду признача-

ються строком на 3 роки, на 6 і 9 років. Це уточнення випливає із загальних по-

ложень ст. 140 Конституції, яка передбачає, що Конституційний суд складаєть-

ся з 9 суддів, призначених строком на 9 років, який не може бути продовжений 

або відновлений. Там же передбачено, що 3 судді призначаються Палатою де-

путатів, 3 – Сенатом і 3 – Президентом. Причому Конституційний суд через 

кожні 3 роки оновлює третину своїх суддів. Вимоги до судді Конституційного 

суду встановлюють, що претенденти повинні мати вищу юридичну освіту, бути 

висококваліфікованими і мати стаж роботи не менше 18 років в галузі юридич-

ної діяльності або в системі вищої освіти (ст. 141). Посада судді є несумісною з 

будь-якою державною або приватною функцією, за винятком викладацьких по-

сад у системі вищої юридичної освіти. 

Рішення Конституційного Суду, окрім рішень, якими здійснюється пре-

вентивний конституційний контроль, є остаточними і не можуть бути оскарже-

ними [139, с.170 - 171]. 

На початку червня 1992 р. склад першого Конституційного суду був сфо-

рмований. У присутності Президента, голів Палати депутатів і Сенату судді 

принесли наступні присягу: "Присягаюся поважати і захищати Конституцію, 

добросовісно і безпристрасно виконувати обов’язки судді Конституційного су-

ду. Нехай допоможе мені Бог". Таємним голосуванням більшістю голосів судів 

у 5-денний строк був також обраний голова Конституційного суду. 

Необхідно відзначити, що 13 липня 2000 р. було схвалено Закон №124 

"Про структуру Апарату Конституційного Суду" [140]. Ним визначаються пра-
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вові засади комплектування і діяльності Апарату цього органу, який загалом 

складається з: посад помічника судді, спеціалізованого допоміжного персоналу, 

економічного, адміністративного та допоміжного персоналу. Посади помічни-

ків-магістратів здійснюють свою діяльність під керівництвом голови Конститу-

ційного суду і складаються з: а) першого помічника судді; б) три головні помі-

чники-магістрати, один з яких має бути директором канцелярії голови Консти-

туційного суду; в) вісімнадцять помічників магістратів, які можуть бути органі-

зовані в розділи, відповідно до Правил організації і функціонування Конститу-

ційного Суду. 

Практика Конституційного Суду. Впродовж більше чверті століття своєї 

діяльності Конституційний Суд Румунії створив різноманітну правову практи-

ку, котра істотно впливала на розвиток правової системи суспільства. Якщо в 

перший рік своєї діяльності (1992 р.) Конституційний Суд Румунії ухвалив 49 

рішень, то в 1997 р. таких рішень нараховувалося 716. У 2011 р. їх стало 1751, а 

в 2016 р. - 795. Левова частка з цих рішень стосувалася конституційних скарг. 

Така масштабна діяльність вже стала об’єктом аналізу румунських дослідників 

[141]. 

Однією з перших справ, розглянутих Судом стала справа про допусти-

мість націоналізації майна у "вільних економічних зонах". Уже 22 червня 1992 

р. Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду з проханням визнати не-

конституційними статей 27 і 34 Закону "Про вільні зони". У своїй постанові від 

3 липня 1992 р. Конституційний суд визнав норми закону щодо можливості на-

ціоналізації майна у вільних зонах неконституційними. Особливою є роль Кон-

ституційного Суду в питанні легітимності Президента Румунії. Перші вибори 

Президента були проведені в 1992 р. після сформування першого складу Кон-

ституційного Суду. Вони проводилися у два тури – 27 вересня і 11 жовтня. 

Маючи повноваження підтверджувати результати виборів Президента, Консти-

туційний Суд після розгляду протоколів Центральної виборчої комісії і окруж-

них комісій у першому турі голосування прийняв постанову від 4 жовтня 1992 

р., в якій схвалює їх результати та констатує, що в другому турі беруть участь 
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два кандидати: І.Ілієску і Є.Константинеску, які з усіх кандидатів набрали най-

більшу кількість голосів. Після проведення другого туру голосування Консти-

туційний Суд у своїй постанові підтверджує результати виборів Президента і 

констатує, що І.Ілієску набрав найбільшу кількість голосів виборців, які брали 

участь у голосуванні. Постанова є остаточною і обнародується в "Офіційному 

бюлетені Румунії". Голова Конституційного Суду після цього виконав 

обов’язок щодо доведення цієї інформації до громадськості країни [142, с.97 – 

98]. 

Практика Конституційного Суду є інтенсивною. Достатньо звернути ува-

гу лише на найбільш відомі його рішення, якими корегувалася законодавча дія-

льність. 

1. Конституційний Суд відіграв важливу роль у процесі реституції. У ли-

пні 2006 р. набув чинності новий пакет законів про реституцію. Мова йде про 

нерухомість - будинки, будівлі, земельні та лісові ділянки, незаконно привлас-

нені (націоналізовані) державою в період з 6 березня 1945 до 22 грудня 1989 

року. Головний принцип нового закону - реституція в натурі. Це означає, що 

підлягають поверненню колишнім власникам будівлі посольств, шкіл, лікарень, 

штаб-квартир політичних партій та інших громадських закладів, які за колиш-

нім законом від 2001 року виключалися з реституції, і щодо них передбачалися 

лише грошові компенсації. Потерпілим від нового закону став колишній руму-

нський король Міхай I. Він претендував на повернення йому палацово-

паркового ансамблю Пелеш у Синаї - перлини румунської туризму в Карпатах. 

Парламент навіть затвердив, спеціально написаний закон про виплату йому 

компенсації у 30 млн. євро, на яку він "з вищих інтересів" погодився. Проте 

Конституційний Суд за поданням партії "Велика Румунія", визнав цей закон 

неконституційним [143]. 

2. 26 червня 2008 р. було схвалено закон, згідно з яким на телебаченні і 

радіо повинно бути порівну хороших і поганих новин. Ініціатори проекту зако-

ну непокоїлися негативним впливом, який погані новини вчиняють на самопо-

чуття громадян. У поясненні до законопроекту вони написали, що новий закон 
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допоможе покращити суспільний клімат, а аудиторія отримає можливість 

отримувати "розумово і емоційну врівноважену" картину дня. Визначався при 

цьому і орган, який повинен був встановлювати, яка новина є негативною, а яка 

– позитивною – Національна аудіовізуальна рада. Проте Конституційний суд 

визнав, що такий проект закону не відповідає Конституції, іншими словами – 

відхилив ідею збалансованих квот на добрі і погані новини [144]. 

3. Активну роль зіграв Конституційний Суд в ході виборів Президента в 

листопаді-грудні 2009 р. Спочатку він прийняв рішення щодо перерахунку ану-

льованих голосів у другому турі (близько 138 тис. бюлетенів), які могли карди-

нально вплинути на результати виборів. Таким чином, КС Румунії вирішив пе-

реглянути майже вдвічі більшу кількість голосів від різниці між головними 

конкурентами президентських перегонів (Траян Бесеску, за результатами дру-

гого туру, отримав на 70 048 голосів більше, ніж його опонент - лідер соціал-

демократів Мірча Джоане). Конституційний Суд довів його до відома Центра-

льного виборчого бюро Румунії, яке повинно було здійснити відповідні перера-

хунки. Проте 14 грудня 2009 р. Конституційний суд Румунії відкинув скаргу 

кандидата у президенти Румунії Мірче Джоане і підтвердив перемогу чинного 

глави держави Траяна Бесеску [145, с.751]. 

4. У червні 2011 р. Конституційний Суд визнав неконституційними низку 

поправок до Основного закону, котрі були запропоновані Президентом 

Т.Басеску. Згідно рішення Суду неконституційними виступають різке обме-

ження недоторканості членів Парламенту (депутатів і сенаторів) і міністрів, ві-

дмова від презумпції легальності доходів, призначення на посаду голови Вищої 

ради магістратури особи, яка не займала посаду судді чи прокурора, усунення 

правового контролю за рішеннями в галузі податкової і бюджетної політики. 

Суд пояснив, що презумпція легальності доходів випливає з презумпції невину-

ватості, а тому відмова від першого означала би відносність другого. Відмову 

від презумпції легальності доходів Суд сприйняв за порушення права на прива-

тну власність. Цим рішенням Конституційний Суд заблокував проведення кон-

ституційної реформи в Румунії. Завважимо при цьому, що конституційні поп-
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равки є об’єктом судового конституційного контролю в багатьох державах 

[146]. 

Загальні результати здійснення конституційного правосуддя в Румунії. З 

моменту свого заснування і до 21 листопада 2011 р. до Конституційного Суду 

надійшло 28 119 заяв, в тому числі:  

226 запитів на конституційний контроль законів до їх опублікування, - з 

урахуванням положень статті 144 підпункту а) Конституції;  

6 подань, що стосуються ініціатив з перегляду Конституції, з урахуван-

ням положень статті 144 підпункту а) заключних положень Конституції, в тому 

числі: 1 в 1996 р., 1 в 2000 р., 3 в 2003 р. та 1 в 2011 р.  

Для наслідками вирішення вказаних заяв (подань, скарг тощо) Конститу-

ційний Суд за той же час виніс 13 159 рішень, ухвал і висновків. Крім наведе-

ного, Конституційний Суд зробив 6 тлумачень власних рішень, з яких 1 в 1993 

р., 2 в 1994 р. та 3 в 1995 р. Від громадян і організацій було отримано 8722 лис-

тів і петицій [147]. 

Роблячи підсумки аналізу правового статусу і практики функціонування 

Конституційного Суду Румунії, зробимо наступні висновки. 

По-перше, створення і початок функціонування Конституційного Суду 

вже в 1992 р. засвідчило розуміння важливості органу конституційного право-

суддя у вибудові Румунії як демократичної і правової держави. Практика цього 

органу дозволила уникнути проблем, властивих перехідному періоду, значною 

мірою компенсувати дефіцит і нестабільність інших демократичних інститутів. 

По-друге, в моделі Конституційного Суду Румунії втілено поєднання поперед-

нього (превентивного, попереджувального) і наступного (репресивного) кон-

ституційного контролю – залежно від видів актів, які включаються до предмету 

перевірки. Так само поєднується конституційний контроль з огляду на правові 

наслідки – має місце як консультативний, так і постановляючий конституцій-

ний контроль. З огляду на обов’язковість проведення перевірки на предмет 

конституційності – обов’язковий (у випадку змін до Конституції) і факультати-

вний конституційний контроль.  
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По-третє, в організації інституту конституційного контролю головну ува-

гу приділено механізмам забезпечення його незалежності, які передбачають два 

засоби: формування складу Конституційного Суду трьома суб’єктами, а також 

оновлення його складу Конституційного суду на третини кожні три роки. Необ-

хідно вказати, що роль і авторитет Конституційного Суду Румунії визначаються 

й загальним рівним правопорядку в державі – члені Європейського Союзу. 

Реформування судів загальної юрисдикції. Румунія розпочала рефор-

мування судової системи з урахуванням міжнародно-правових зобов’язань у 

сфері верховенства права. Крім членства в Організації Об’єднаних Націй з 1955 

р., після демократичної революції Румунія стала також членом Ради Європи 

(1994 р.), Організації Північноатлантичного Договору (2004 р.) та Європейсько-

го Союзу (2007 р.).  

Відомо, що ООН проводить масштабну діяльність на підтримку механіз-

му забезпечення верховенства права на національному рівні: цей механізм, ок-

рім іншого, включає "сильні інститути правосуддя, управління, безпеки і забез-

печення прав людини, які володіють ефективною структурою, фінансовими 

коштами, підготовленим персоналом і технічними засобами; процедури і меха-

нізми відправлення правосуддя в перехідний період" [149, с.9]. Наскільки важ-

ливими виступають відповіді на такі запитання засвідчує, хоча б той факт, що у 

1985 р. вони стали предметом розгляду Сьомого конгресу Генеральної Асамб-

леї ООН. Внаслідок дискусії цим авторитетним органом були схвалені "Основні 

принципи, які стосуються незалежності судових органів", документ, який, по 

суті, відображає позицію міжнародної спільноти з цього питання. В ньому 

встановлюється, що "при організації і відправленні правосуддя в кожній країні 

слід керуватися цими принципами і що слід вживати зусиль для їх повного вті-

лення в життя" [150, с.145 – 146]. Відтак вказаний документ ООН визнає крите-

ріями (стандартами) незалежності судів "зокрема, таке: 1) незалежність судових 

органів гарантується державою і закріплюється в конституції або законах краї-

ни; 2) судові органи вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі фа-

ктів і відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного впливу, 
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спонуки, тиску, погроз або втручання, прямого чи непрямого, з будь-якого боку 

і з будь-яких би то не було причин; 3) судові органи володіють компетенцією 

стосовно всіх питань судового характеру і мають виняткове право вирішувати, 

чи входить передана їм справа до їхньої встановленої законом компетенції то-

що.  

З урахуванням положень ст. 6 Конвенції про захист прав людини і осно-

воположних свобод, в якій зазначено, що "кожен має право на справедливий і 

публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і без-

стороннім судом, встановленим законом", та відповідне прецедентне право Єв-

ропейського суду з прав людини, враховуючи Основні принципи незалежності 

судових органів ООН, схвалені Генеральною Асамблеєю ООН у листопаді 1985 

р. Комітет Міністрів Ради Європи підготував Рекомендації державам-членам 

щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки. У цьому документі, зок-

рема, було зазначено в пунктах 4 і 5, що "незалежність суддів гарантується не-

залежністю судової влади загалом. Це є основним принципом верховенства 

права", а також те, що "судді повинні мати необмежену свободу щодо неупере-

дженого розгляду справ відповідно до законодавства та власного розуміння фа-

ктів". Щодо способів забезпечення незалежності судової влади Комітет Мініст-

рів Ради Європи рекомендував: "7. Незалежність суддів та судової влади мають 

гарантуватися Конституцією або бути закріплені на найвищому правовому рів-

ні держав-членів. На законодавчому рівні мають бути встановлені більш конк-

ретні норми. 8. Якщо судді вважають, що їхня незалежність опинилася під за-

грозою, вони повинні мати можливість звернутися до ради суддів чи іншого не-

залежного органу або ж скористатися дієвими засобами правового захисту" 

[151]. 

Конституційний статус судової влади в Румунії визначений главою VI 

Основного Закону 1991 р. з назвою "Судова влада". Згідно статті 123 Конститу-

ції "правосуддя здійснюється іменем закону", а самі "судді незалежні і підко-

ряються лише закону". Конституція окреслює основні параметри функціону-

вання судової влади. По-перше, статус суддів передбачає, що "призначені Пре-
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зидентом Румунії судді незмінювані згідно із законом". Голова й інші судді 

Верховного суду касації і юстиції призначаються строком на шість років і при 

цьому вони можуть бути призначені на посаду повторно. Рішення про просу-

вання по службі, переведення та санкції щодо суддів можуть прийматися тільки 

Вищою радою магістратури за умов, встановлених законом. Нарешті, функція 

судді несумісна з будь-якою іншою публічною чи приватною функцією, за ви-

нятком викладацьких функцій у вищих навчальних закладах (стаття 124). 

По-друге, Конституція визначає основні судові інстанції, встановлюючи, 

що "правосуддя здійснюється Верховним судом касації і юстиції та іншими су-

довими інстанціями, встановленими законом. Забороняється заснування над-

звичайних інстанцій, а компетенція судів і порядок судочинства встановлюють-

ся законом" (стаття 125). 

По-третє, Основним законом визначаються окремі ознаки судового про-

цесу, зокрема: а) судові засідання є публічним, крім випадків, передбачених за-

коном; б) судочинство ведеться румунською мовою. При цьому встановлюєть-

ся, що "громадяни, які належать до національних меншин, а також особи, які не 

розуміють румунської мови або не говорять нею, мають право знайомитися з 

усіма актами та матеріалами справи, виступати в інстанції і подавати висновки 

через перекладача; в кримінальних процесах це право забезпечується безкош-

товно". Нарешті "зацікавлені сторони і Прокуратура можуть використовувати 

засоби оскарження судових рішень за умов, встановлених законом" (статті 126 

– 128). Цікаво, що стаття 129 Конституції виокремила статус "судової поліції", 

указавши, що "судові інстанції мають у своєму розпорядженні поліцію, що зна-

ходиться на їх службі". 

По-четверте, Конституція визначає статус Вищої ради магістратури – ор-

гану, котрий має винятково важливу роль для функціонування судової влади. 

Цей орган утворюється з магістратів, обраних строком на чотири роки Палатою 

Депутатів і Сенатом на спільному засіданні (стаття 132). Згідно статті 133 Кон-

ституції визначаються повноваження Вищої ради магістратури, зокрема нази-

ваються: а) "Вища рада магістратури за умов, встановлених законом, вносить 
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Президенту Румунії пропозиції про призначення на посади суддів і прокурорів, 

за винятком стажерів", "у цьому випадку на засіданнях головує без права голо-

су міністр юстиції"; б) "Вища рада магістратури діє як дисциплінарна рада суд-

дів. У цьому випадку на засіданнях головує голова Верховного суду касації та 

юстиції" [152]. 

Після демократичної революції реформування судової системи стало од-

ним із пріоритетів, втіленням чого стало схвалення в 1992 р. закону "Про судо-

устрій" [153]. Впровадження цього законодавчого акту дозволило зробити пер-

ший крок у напрямі забезпечення незалежності судової влади, а також включи-

ти до її рамок систему органів прокуратури. Проте на етапі підготовки до всту-

пу в ЄС цього виявилося недостатньо. 

Реформа судів 2004 р. Новий закон "Про судоустрій" №304 було схвалено 

28 червня 2004 р. (далі – Закон) з основним завданням наближення судової сис-

теми Румунії до європейських стандартів [154]. 

У розділі І Закону серед принципів організації судової системи Румунії 

визначаються наступні. По-перше, судова влада здійснюється Верховним судом 

касації та юстиції та іншими судами, встановленими законом. По-друге, Вища 

рада магістратури є гарантом незалежності судової системи. По-третє, прокура-

тура здійснює свої повноваження через прокурорів, доданих до судів відповід-

но до закону (стаття 1). Правосуддя в Румунії за законом здійснюється такими 

судами: а) Верховний суд касації та юстиції; б) Апеляційний суд; в) суди; г) 

спеціалізовані суди; д) військові суди; е) суди першої інстанції. 

У судовій системі Прокуратура представляє спільні інтереси суспільства 

та захист правопорядку, прав і свобод. Офіси прокуратури додаються до судів і 

вони покликані прямо контролювати роботу поліцейського розслідування від-

повідно до закону. Міністерству юстиції належить повноваження належної ор-

ганізації відправлення правосуддя в якості державної служби. 

Доступ до правосуддя, визначений розділом ІІ Закону передбачає, що 

будь-яка особа може звернутися до суду для захисту прав, свобод і законних ін-

тересів у порядку здійснення свого права на справедливий судовий розгляд, при 
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цьому "доступ до правосуддя не може бути обмежений". Згідно статті 7 "всі 

люди рівні перед законом, без будь-яких привілеїв чи дискримінації", а "право-

суддя здійснюється однаково для всіх, незалежно від раси, національності, ет-

нічного походження, мови, релігії, статі, сексуальної орієнтації, переконань, 

політичної приналежності, майнового стану, соціального походження або стану 

або будь-яких інших дискримінаційних критеріїв". Серед інших гарантій судо-

вого процесу, зокрема, законом виокремлюється положення про те, що "на про-

хання, сторони можуть отримати копію стенограми записів, розшифрування 

або нотатки Секретаря" (стаття 13).  

Згідно зі статтею 36 Закону суди (з правом юридичної особи) організову-

ються в кожному повіті та в Бухаресті, і, як правило, розташовані в повітовому 

(районному) місті. Законом визначається компетенція кожного суду, їх перелік, 

встановлюється, що в повітових судах можуть при необхідності створюватися 

палати для цивільних, кримінальних справ, у справах неповнолітніх та сімей-

них справах, з адміністративних і податкових справ, справ про трудові спори і 

соціальних страхових компаній, з питань торгового реєстру, банкрутства, недо-

бросовісної конкуренції або інших питань. 

Кожен суд очолюється головою, який здійснює функції управління для 

ефективної організації своєї роботи. Голови апеляційних судів також здійсню-

ють повноваження з координації та контролю судової адміністрації, яка працює 

і в судах округу (стаття 46).  

Згідно зі статтею 50 Закону суди повинні проводити щорічно або в міру 

необхідності загальні збори суддів. Загальні збори суддів скликаються голова-

ми відповідного суду, в тому числі на вимогу однієї третини суддів, які є части-

ною їх або Пленумом Вищої ради магістратури. 

Закон передбачає військові суди наступних видів: а) військові суди окру-

гів; б) військовий суд у м. Бухарест; в) Військовий апеляційний суд. Стаття 57 

передбачає, що військові суди можуть судити і в інших країнах румунських со-

лдатів - учасників багатонаціональних сил, враховуючи, що вони, відповідно до 
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міжнародних конвенцій, по території приймаючої держави можуть здійснювати 

юрисдикцію Румунії. 

Спеціалізованим вищим навчальним закладом, розташованим у м. Буха-

ресті є Національний інститут магістратури, який при координації Вищої ради 

магістратури "здійснює первинну підготовку суддів і прокурорів, навчання су-

ддів і прокурорів, а також навчання інструкторів, відповідно до закону" (стаття 

103). Цей навчальний заклад очолюється Науковою радою, що складається з 13 

членів: один суддя Верховного суду касації та юстиції, прокурор з прокуратури 

Верховного суду касації та юстиції, суддя Апеляційного суду, прокурор з про-

куратури Апеляційного суду – вони призначаються Вищою радою магістрату-

ри, 3 професори, рекомендовані юридичним факультетом Бухарестського уні-

верситету, юридичним факультетом університету "Олександру Іоан Куза" Ясси 

та факультетом права Університету "Бабес-Бойя" в Клуж-Напока, три виборних 

представника від співробітників Інституту, представник аудиторів правосуддя, 

представник законних професійних асоціацій суддів і прокурорів, а також ди-

ректор Інституту Національного інституту магістратури, який за посадою очо-

лює її. Водночас Директора Національного інституту магістратури та двох його 

заступників призначає на посаду і звільняє з посади Вища рада магістратури. 

Національний інститут магістратури фінансується з державного бюджету, в ра-

мках видатків на Вищу раду магістратури. 

Бюджет апеляційних судів, судів, спеціалізованих судів та судів першої 

інстанції перебуває у віданні Міністерства юстиції, а бюджети військових судів 

- у віданні Міністерства національної оборони. Проект бюджету судової влади 

направляється до Міністерства юстиції або, при необхідності, прокурору Вер-

ховного суду касації та юстиції. Проект бюджету судової влади при цьому та-

кож узгоджується з Вищою радою магістратури. 

Згідно частини п’ятої статті 132 Закону бюджет Верховного суду касації 

та юстиції повинен бути схвалений загальними зборами суддів цього суду, з 

урахуванням висновку Міністерства фінансів. Починаючи з 1 січня 2010 року 

повноваження Міністерства юстиції, пов'язані з бюджетом апеляційних судів, 
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трибуналів, спеціалізованих судів і суддів, було передано до Верховного суду 

правосуддя. 

Статус Вищої ради магістратури врегульований окремим законодавчим 

актом – Законом № 317/2004 від 1 липня 2004 р. "Про Вищу раду магістратури" 

(далі – Закон) [155]. Вища рада магістратури окреслюється Законом "гарантом 

незалежності судової системи", вона "є незалежною і підкоряється в своїй дія-

льності лише закону" (стаття 1). Вона складається з 19 членів, з яких: а) 9 суд-

дів та 5 прокурорів, обраних на загальних зборах суддів і прокурорів, які скла-

дають два підрозділи Ради, по одному для суддів і один для прокурорів; б) 2 

представники громадянського суспільства, фахівці в галузі права, які володіють 

високими професійними і моральними якостями, що обираються Сенатом; в) 

Голова Верховного суду касації та юстиції, що представляє суддів, міністр юс-

тиції і Генеральний прокурор Верховного суду касації та юстиції, які є членами 

Ради. 

Для роботи цього інституту утворюються дві палати: для суддів і для 

прокурорів. Палата для суддів складається з: а) двох суддів Верховного каса-

ційного суду і правосуддя; б) трьох суддів апеляційних судів; в) двох суддів 

окружних судів; г) двох суддів повітових судів. Члени Вищої ради магістратури 

обираються з числа суддів і прокурорів на загальних зборах суддів (при необ-

хідності і прокурорів) та призначаються Президентом Румунії (стаття 6). При 

цьому "не можуть бути обрані членами Вищої ради магістратури судді і проку-

рори, які були співробітниками спецслужб до 1990 року і співпрацювали з ни-

ми, або ті, хто має особисту зацікавленість, яка впливає або може вплинути на 

об'єктивність і неупередженість виконання обов'язків, передбачених законом" 

(частина п’ята статті 6). 

З метою обрання двох представників громадянського суспільства до Ви-

щої ради магістратури професійні організації юристів, професійні ради акреди-

тованих юридичних шкіл, асоціацій і фондів, правозахисні бюро можуть про-

понувати до Сенату одного кандидата. За цією квотою можуть бути обрані чле-

нами Вищої ради магістратури особи, які відповідають таким умовам: а) є фахі-
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вцями в галузі права тривалістю не менше 7 років юридичної роботи; б) корис-

туються високою професійною і моральною репутацією; в) не входили до роз-

відувальних служб до 1990 р., не працювали з ними і не мають особистої заці-

кавленості, яка впливає або може вплинути на виконання обов'язків з точки зо-

ру об'єктивності і неупередженості, передбачених законом; г) не є членом полі-

тичної партії і за останні 5 років не виконували суспільну функцію (стаття 19). 

Діяльність Вищої ради магістратури має постійно діючий характер, а її 

члени виконують обов’язки на постійній основі. Судді або прокурори, які стали 

членами цього органу зупиняють свою діяльність на попередніх посадах (стаття 

23). Згідно статті 24 Закону Вища рада магістратури очолюється Головою, який 

обирається строком на 1 рік (без права повторного обрання) на пленарному за-

сіданні у присутності не менше 15 членів ради більшістю голосів його членів. 

Одним із завдань Вищої ради магістратури є реагування на ситуацію, ко-

ли суддя або прокурор потребують захисту від будь-яких дій, які можуть впли-

нути на незалежність або неупередженість або можуть створити підозри щодо 

нього (стаття 30). Крім іншого, Вища рада магістратури повинна розробити та 

вести реєстр районних суддів і прокурорів, а також координувати Національний 

інститут магістратури та Національну школу клерків (статті 33, 34). 

Повноваження цього органу, визначені статтею 35 Закону, передбачають, 

що на пленарному засіданні вирішуються наступні питання, пов’язані з 

кар’єрою суддів і прокурорів: а) запропонувати Президенту Румунії призначен-

ня і звільнення суддів і прокурорів, за винятком стажистів; б) призначати на по-

саду стажиста судді і прокурора для навчання, за результатами випускного іс-

питу з Національного інституту магістратури; в) просування по службі суддів і 

прокурорів; г) звільнення суддів і прокурорів, крім стажистів; ґ) пропозиція 

Президенту Румунії щодо представлення до державних нагород суддів і проку-

рорів, відповідно до закону; д) виконувати інші обов'язки, встановлені законо-

давством або нормативними актами. 

Крім того, згідно статей 37, 38 Закону на пленарних засіданнях Вищої ра-

ди магістратури вирішуються й інші питання функціонування судів і прокура-
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тури: а) про скликання загальних зборів суддів і прокурорів, відповідно до за-

кону; б) затвердити заходи для доповнення або скорочення числа посад для су-

дів і прокурорів; в) створити свій проект бюджету, зі схвалення міністерства 

фінансів, і давати висновки відповідних проектів бюджетів судів і прокурорів; 

г) прийняття Кодексу етики для суддів і прокурорів, Правил організації та фун-

кціонування Вищої ради магістратури та інших нормативних актів і рішень, пе-

редбачених у законі; ґ) затвердження законопроектів, що стосуються судової 

діяльності; д) направлення міністру юстиції подання про порушення або зміну 

законодавства в сфері правосуддя. 

Вища рада магістратури щорічно готує доповідь про стан правосуддя і 

доповідь про свою роботу, які представляє в Парламент Румунії до 15 лютого 

наступного року і яка опубліковується в Офіційному віснику Румунії. 

Закон окремо наділяє повноваженнями палати Вищої ради магістратури, 

зокрема такими, що пов’язані з кар’єрою суддів і прокурорів (стаття 40), а саме 

– палата схвалює пропозицію міністра юстиції за призначення та звільнення ге-

нерального прокурора Верховного касаційного суду та юстиції, його заступни-

ків, головних прокурорів відділів звинувачення і головного прокурора Управ-

ління з розслідування організованої злочинності та тероризму і його заступни-

ка. Згідно статті 42 Закону палата для суддів Вищої ради магістратури приймає 

рішення щодо обшуку, затримання або арешту судді і помічників суддів (ана-

логічно – палата для прокурорів). Проте частина третя цієї ж статті 42 Закону 

встановлює, що наведені положення про пошук і затримання "не застосовується 

у випадку кричущих злочинів". 

Через свої палати Вища рада магістратури виступає також судом дисцип-

лінарної відповідальності щодо суддів і прокурорів (стаття 44), а дисциплінарне 

стягнення накладається через дисциплінарні комітети (складаються з трьох ін-

спекторів суддів та судової інспекції). Члени дисциплінарних комітетів та їх за-

ступники призначаються на пленарному засіданні Вищої ради магістратури 

строком на один рік (повторне призначення не більше одного разу). 
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Розділ V Закону визначає статус членів Вищої ради магістратури. Зокре-

ма, стаття 51 передбачає, що термін повноважень обраних членів Вищої ради 

магістратури становить 6 років без можливості повторного обрання. Члени цьо-

го органу, які включені до нього як "представники громадянського суспільст-

ва", не можуть суміщати свою діяльність з посадами і діяльністю члена парла-

менту, місцевих депутатів, судових приставів, чиновників, судді або прокурора, 

нотаріуса, адвоката, юрисконсульта.  

Судова система Румунії організаційно включає Верховний суд касації та 

юстиції, 15 апеляційних судів, 42 трибунали, 4 спеціалізовані трибунали, 188 

повітових судів. Крім того, система військових судів включає Апеляційний вій-

ськовий суд у Бухаресті, Регіональний військовий трибунал у Бухаресті і 4 вій-

ськові трибунали. Загалом у судовій системі працює 4081 професійних суддів. 

Така кількість на 100 тисяч населення дає показник для Румунії в 19.0. Із зага-

льної кількості 4081 професійних суддів у загальних та адміністративних судах 

першої інстанції працюють 1872, другої інстанції – 2101, вищої інстанції – 108. 

Крім того, в судах зайнято 8481 несудових працівника, з них у 5325 основним 

завданням виступає сприяння судді у підготовці справи, ведення протоколу ро-

зробка судового рішення тощо (клерки судових засідань). Загальний бюджет 

системи правосуддя (в широкому розумінні) в Румунії станом на 2012 р. стано-

вить є 569 175 715 євро, що включає бюджет судової системи, правова допомо-

га, прокуратури, пенітенціарної системи, співробітників служб пробації, Ради 

суддів, функціонування Міністерства юстиції та забезпеченні продовольчих та 

інших соціальних внесків для осіб, які перебувають під вартою. Для утримання 

власне судової системи державним бюджетом було виділено 355 246 737 євро. 

[156]. 

Аналіз процесу реформування судової системи Румунії в контексті інтег-

рації до Європейського Союзу порівняно з іншими державами Центральної та 

Південно-Східної Європи, засвідчує декілька закономірностей цього процесу. 

1.Головною ціллю реформи системи правосуддя виступає забезпечення 

незалежності судової влади як інституційної системи та суддів як її носіїв. Для 
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досягнення і гарантування такого стану передбачені конституційні та законода-

вчі засоби, які унеможливлюють вплив на систему правосуддя та суддів з боку 

інших гілок влади, забезпечення такого статусу судді, який дозволяє йому здій-

снювати конституційні повноваження. 

2. Значимість досягнення незалежності судової влади та забезпечення не-

залежності суддів зумовила заснування в Румунії (як і в інших державах – чле-

нах ЄС) окремого конституційного органу – Вищої ради магістратури, наділе-

ного засобами гарантування незалежності судів і суддів.  

Вища рада магістратури (або її палати - для суддів і для прокурорів) наді-

лена наступними засобами забезпечення незалежності судової влади (і суддів 

як її носіїв): затвердження проектів законів, які стосуються судової діяльності; 

висновок щодо проекту бюджету судової влади; затвердження заходів щодо ро-

зширення чи скорочення штату суддів; участь у процедурі призначення суддів 

(пропозиція Президенту Румунії); участь у процедурі звільнення суддів (пропо-

зиція Президенту Румунії); вирішення питань просування по службі суддів; 

пропозиція Президенту Румунії щодо представлення до державних нагород су-

ддів; реагування на ситуацію, коли суддя потребує захисту від будь-яких дій, 

які можуть вплинути на незалежність або неупередженість, або можуть створи-

ти підозри щодо нього (стаття 30 Закону про Вищу раду магістратури); згода на 

обшук, затримання або арешт судді та його помічника.  

 

4.2. Реформа прокуратури і поліції 

Реформа прокуратури. До революції 1989 р. прокурорська система Руму-

нії відзначалася основними характеристиками, внутрішньо притаманними соці-

алістичній правовій системі. При цьому річ іде і про так званий "загальний на-

гляд", і про організаційну специфіку прокуратури як інституційної системи. Ра-

дянські (точніше – сталінські) зразки організації прокурорської системи були 

запозичені з СРСР, так само як і елементи інших державно-правових феноме-

нів. Одночасно для прокуратури були закріплені додаткові повноваження, в то-

му числі щодо самостійного проведення досудового (попереднього) слідства в 
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кримінальних справах за низкою злочинів. Хоча закон передбачав, що "суд або 

прокуратура" дають санкції на арешт, обшук та інші процесуальні дії, останні 

фактично здійснювалися за згодою прокуратури – основні ознаки прокурорсь-

кої системи з тими чи іншими відмінностями існували в більшості соціалістич-

них держав [Див: 157]. Така модель прокуратури Румунії справедливо вважала-

ся складовою функціонуючого тоталітарного режиму. 

Після 1989 р. розпочався процес демонтажу сталінської моделі прокура-

тури, поступово стала формуватися система прокурорських органів, заснована 

на принципово інших засадах. Першим істотним кроком на шляху до вироб-

лення нової моделі прокуратури в Румунії стала Конституція, схвалена 21 лис-

топада 1991 р. Закріплений в Основному законі статус прокуратури відзнача-

ється такими характеристиками. По-перше, необхідно відзначити, що Консти-

туція, окресливши розподіл публічної влади на три інституційні складові (зако-

нодавча, виконавча і судова), визначила місце прокуратури не у вигляді окремої 

"наглядової" (чи контрольно-наглядової) влади – між виконавчою і судовою. 

Румунський конституцієдавець пішов іншим шляхом – помістив прокуратуру в 

рамки судової влади. Річ іде при цьому про роль і значення прокуратури як ор-

гану, покликаного сприяти правосуддю (як і поліція). Передовсім, така роль 

проявляється уже з огляду на юридичну техніку закріплення статусу прокура-

тури в Основному законі – відповідні норми було поміщено до глави VI "Судо-

ва влада" (у цій главі розділ 2 називається "Прокуратура"). 

По-друге, юрисдикція (повноваження) прокуратури на конституційному 

рівні визначалася частиною першою статті 130 в такий спосіб: "У судовій дія-

льності Прокуратура представляє спільні інтереси суспільства і захищає право-

порядок, а також права і свободи громадян". Звертаємо увагу, що свої повнова-

ження (представництво "спільних інтересів суспільства", захист правопорядку 

та захист прав і свобод громадян) прокуратура здійснює в рамках саме "судової 

діяльності". У частині другій статті 130 при цьому робилася відсилка на спеціа-

льний закон, який мав установити "умови" здійснення прокурорами своїх фун-

кцій. 
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По-третє, у статті 131 ("Статус прокурорів") визначаються принципи ор-

ганізації і діяльності органів прокуратури: "Прокурори здійснюють свою діяль-

ність відповідно до принципів законності, неупередженості та ієрархічного ко-

нтролю, під керівництвом міністра юстиції" (частина перша). У частині другій 

цієї ж статті установлювалося, що "функція прокурора несумісна з будь-якою 

іншою публічною чи приватної функцією, за винятком викладацьких функцій у 

вищих навчальних закладах".  

Відтак, конституційний статус прокуратури в Румунії засвідчує: а) вона 

розглядається як "складова правосуддя"; б) система прокуратури виступає ієра-

рхічною системою, котра підпорядкована міністру юстиції; в) Конституція ви-

значила необхідність схвалення спеціального закону з цього питання. 

Законодавчий статус прокуратури вперше отримав закріплення в схвале-

ному в 1992 р. Законі "Про судоустрій Румунії" [158], заповнивши розділ 3 цьо-

го закону з відповідною назвою. Необхідно звернути увагу на гарантії незалеж-

ності прокуратури в цій країні. Згідно зі статтею 26 Закону "прокуратура, здій-

снює свої повноваження через прокурорів, котрі забезпечують судовий нагляд 

спільно з юридичними інституціями під керівництвом Міністерства юстиції" і 

при цьому "прокуратура є незалежною в своїх стосунках з іншими публічними 

органами і здійснює свою діяльність лише на основі закону". Підпорядкування 

прокуратури Міністерству юстиції означало, крім іншого, що міністр юстиції 

віддає обов’язкові для прокурорів накази безпосередньо або через генерального 

прокурора (стаття 33). 

В ході реформування судової системи змін зазнав і інститут прокуратури. 

Законодавчий статус прокуратури, як і до того часу, був урегульований новим 

законом "Про судоустрій" 2004 р. [154] (далі – Закон), в якому йому було при-

ділено декілька розділів. Модель прокуратури Румунії, закладена Законі, при-

вертає увагу з багатьох точок зору. Серед загальних атрибутів системи проку-

ратури, необхідно вказати на те, що згідно статті 62 Закону "прокуратура здійс-

нює свої прерогативи відповідно до закону на чолі з генеральним прокурором 

при Верховному суду касації та юстиції", а "прокурори здійснюють свою діяль-
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ність відповідно до принципів законності, неупередженості та ієрархічного ко-

нтролю під керівництвом міністра юстиції". При цьому прокурори повинні 

здійснювати діяльність відповідно до закону, виражаючи повагу і захист до 

людської гідності та захисту прав людини. Водночас, "прокурор незалежний по 

відношенню до судів та інших органів державної влади". 

Повноваження прокуратури формулюються Законом у статті 63 Закону у 

наступний спосіб: а) здійснення кримінального переслідування у випадках та 

відповідно до закону і прийняття участі у вирішенні конфліктів за допомогою 

інших засобів згідно закону; б) спрямовування і контроль за роботою судової 

поліції, ведення і контроль за діяльністю інших органів кримінального розслі-

дування; в) у відповідних судах підтримання обвинувачення в кримінальних 

справах відповідно до закону; г) подання цивільного позову у випадках, перед-

бачених законом; ґ) участь відповідно до законодавства у судових засіданнях; 

д) здійснення засобів правового захисту проти рішень суду, як це передбачено 

законом; е) захист прав та інтересів неповнолітніх, осіб, які перебувають під за-

бороною та інших осіб, передбачених законом; є) діяльність з метою запобіган-

ня і боротьби із злочинністю у координації міністра юстиції щодо провадження 

збалансованої кримінальної політики держави; ж) вивчення причин, що поро-

джують злочини або полегшення їх вчинення; міністр юстиції зобов’язаний при 

цьому підготувати та подати пропозиції щодо їх усунення та вдосконалення за-

конодавства у цій галузі; з) здійснення контролю за дотриманням закону з про-

філактики злочинів у місцях тримання під вартою; и) виконання будь-яких ін-

ших обов'язків, передбачених законом. 

Розпорядження (накази) прокурора, які подаються в письмовій формі та 

відповідно до закону, є обов'язковими для підпорядкованих йому прокурорів. 

Згідно ч.2 ст.64 Закону прокурори незалежні в своїх повноваженнях. Більше то-

го, Закон встановлює, що "прокурори можуть звернутися до Вищої ради магіст-

ратури з метою перевірки суддів і прокурорів, а також щодо будь-яких втру-

чань з боку вищестоящих прокурорів, яке має місце або в кримінальному пере-

слідуванні, або в прийнятті рішення". 



145 
 

Незалежність прокурорів випливає також з інших норм Закону. Рішення, 

прийняті прокурором можуть бути відмінені вищестоящим прокурором моти-

вовано, якщо вони оцінюються як незаконні (ч.3. ст. 64). Закон встановлює ви-

падки, лише за наявності яких здійснювана прокурором діяльність може бути 

передана іншому прокурору: а) у разі призупинення або припинення повнова-

жень прокуратури відповідно до закону; б) в його або її відсутність, якщо є об'-

єктивні причини, щоб виправдати надзвичайну ситуацію, і щоби запобігти його 

повторному виклику; в) у разі якщо ним залишено осторонь роботу протягом 

більш ніж 30 днів. Але навіть і в цих випадках закон надає право прокурору 

звернутися з клопотанням до Вищої ради магістратури щодо перевірки можли-

вого рішення з цього приводу вищестоящим прокурором (ч.4 ст.64). 

Організація прокуратури, визначена Законом, передбачає, що прокурори 

кожної прокуратури підпорядковані відповідному прокурору (при суді). Гене-

ральний прокурор при Верховному суді касації та юстиції здійснює контроль за 

нижчестоящими прокурорами безпосередньо або через спеціально призначених 

прокурорів (ст. 65). 

В свою чергу, органи судової поліції зобов’язані здійснювати діяльність 

щодо кримінального переслідування під безпосереднім керівництвом і контро-

лем відповідного прокурора і зобов’язані виконувати його/її накази. Крім того, 

служби і органи, які спеціалізуються у сфері збору, обробки та архівування ін-

формації, зобов'язані негайно надати відповідному прокурору, в місці його зна-

ходження, всі дані і всю інформацію, в тому числі необроблену, яку вони збері-

гають щодо вчинених злочинів (ч.1,2 ст. 66). 

Межі контролю за органами прокуратури з боку міністра юстиції чітко 

встановлені законом. Згідно ч.1 і 2 ст.69, за наявності підстав, міністр юстиції 

може самостійно або через інших прокурорів здійснити захід контролю щодо 

певного прокурора, але предмет контролю охоплює лише стиль роботи, вико-

нання робочих обов’язків прокурора, робочі стосунки між прокурорами і в су-

довому процесі. Водночас, контроль не може стосуватися заходів, які вчиня-
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ються уповноваженим прокурором у ході кримінального переслідування і рі-

шень, які він приймає. 

Необхідно вказати, що, наприклад, у період з жовтня 2006-го по серпень 

2009 р. для здійснення такого контролю (за ініціативою міністра юстиції) спеці-

ально призначені Генеральним прокурором прокурори здійснили 56 заходів ко-

нтролю в підпорядкованих їм підрозділах карного розшуку і судової діяльності 

[159, с.113 – 114]. 

У структурі Генерального прокуратури при Верховному суду касації та 

юстиції функціонує Управління з розслідування правопорушень у сфері органі-

зованої злочинності і тероризму, очолюване Головним прокурором. До складу 

цього Управління прокурори призначаються Генеральним прокурором за зго-

дою Вищої ради магістратури і лише після проведення конкурсу. Закон встано-

влює вимоги до претендентів – прокурори повинні володіти хорошою профе-

сійною підготовкою, бездоганною моральною поведінкою, мати принаймні 6-

річний стаж роботи в якості прокурорів чи суддів успішно пройти конкурс, 

який проводиться комісією, створеною для цього.  

Щороку Генеральний прокурор при Верховному суду касації та юстиції 

дає оцінку результатам діяльності, отриманим прокурорами Управління з розс-

лідування правопорушень в сфері організованої злочинності і тероризму. Звіль-

нення прокурорів даного Управління здійснюється так само генеральним про-

курором за згодою Вищої ради магістратури (ст.75 Закону). 

При військових судах здійснюють свою діяльність військові прокуратури, 

систему яких очолює Головний військовий прокурор. Згідно статті 100 Закону 

військова прокуратура проводить кримінальне розслідування у справах про 

злочини, вчинені румунських військовослужбовцями військ, розгорнутих в ін-

ших країнах, багатонаціональні сили, враховуючи, що, відповідно до міжнаро-

дних конвенцій на території приймаючої держави може здійснюватися юрисди-

кція Румунії. 

Необхідно завважити, що Генеральний прокурор при Верховному суду 

касації та юстиції, його перший заступник і заступник призначаються на посади 
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Президентом Румунії за поданням міністра юстиції, з урахуванням рекоменда-

цій Вищої ради магістратури, з числа прокурорів, які мають стаж не менше 10 

років на посаді судді чи прокурора. Строк повноважень вказаних посадових 

осіб – 3 роки, з можливістю повторного призначення не більше одного разу. 

На відміну від України, Генеральний прокурор при Верховному суду ка-

сації та юстиції не звітує жодному органу державної влади. Щороку до початку 

лютого він готує Звіт про діяльність прокуратури й представляє його до Вищої 

ради магістратури та до міністра юстиції. Міністр юстиції подає до Парламенту 

лише висновок щодо Звіту про діяльність прокуратури (ст.79 Закону). Такий 

підхід унеможливлює політичний вплив на систему прокуратури з боку Парла-

менту. Додамо, до цього, що важливі питання управління прокурорською сис-

темою вирішуються колегією, до якої входить Генеральний прокурор при Вер-

ховному суду касації та юстиції, його першого заступника і 5-х прокурорів, об-

раних на загальних зборах прокурорів. 

Враховуючи, що повноваження прокурорів тісно пов’язані з судами, ор-

ганізаційно структура прокурорської системи прикріплена до судоустрою. В 

Румунії здійснюють діяльність Верховний Суд касації та юстиції, 15 апеляцій-

них судів, 42 трибунали, 4 спеціалізовані суди, 5 військових судів і 188 судів 

першої інстанції. Органи прокуратури додаються до кожного з цих судів. 

Прокуратуру Румунії характеризують ще декілька організаційних показ-

ників. Станом на 2012 р. в ній працювало загалом 2326 прокурорів, що стано-

вило показник 10,9 на 100 тисяч населення. В Україні на цей час працювало 

11400 прокурорів (24,9). Співвідношення кількості прокурорів до 100 тисяч на-

селення у розвинутих європейських державах – членах ЄС істотно нижчий: в 

Іспанії – 5,2, у Німеччині – 6,4, у Франції – 3.0, в Італії – 3,3. Проте якщо порів-

нювати Румунію з іншими державами Центральної та Південно-Східної Євро-

пи, то різниця зовсім незначна. Наприклад, в Естонії та Латвії вказаний показ-

ник навіть вищий – відповідно13,1 та 17,4, а в Литві – 25,7. У сусідній Угорщи-

ні цей показник становить 17,4, в Чеській Республіці – 13,2. Зате в Російській 

Федерації він становить 22,1 [160]. 
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Вищі органи державної влади (Парламент, уряд, президент) позбавлені 

можливості вчиняти вплив на генерального прокурора при Верховному суду 

касації та юстиції, що відповідає європейському досвіду. Наприклад, Конститу-

ція Угорщини 2011 р. (зі змінами 2013 р.), хоча і визначає прокуратуру як ок-

рему інституційну систему, так само спрямована на забезпечення її незалежно-

сті. Однією з таких гарантій виступає виступає призначення Генерального про-

курора Парламентом (не менш як двома третинами депутатів) за поданням Пре-

зидента строком на 9 років (ст.29) [102]. І хоча Генеральний прокурор подає 

Парламенту щорічну доповідь, згідно рішення Конституційного Суду Угорщи-

ни суду №3/2004 (II. 17.) не є політично підзвітним Парламенту у конкретних 

рішеннях, прийнятих ним при здійсненні повноважень, з чого випливає можли-

вість відмовляти депутатам від відповідей за конкретними кримінальними 

справами. 

Наведене в контексті реформи органів прокуратури в Україні, пов’язаної 

з новим законом "Про прокуратуру", прийнятим 14 жовтня 2014 р., дозволяє 

зробити деякі висновки. 

1.Головний акцент в організації прокуратури Румунії робиться на незале-

жності прокуратури як інституційної системи. З цією метою Конституцією і за-

коном передбачено низку засобів, які гарантують таку незалежність. Особливу 

увагу необхідно звернути на інституційне відокремлення системи прокуратури 

та її "прив’язку" до судової системи. Прокуратура в Румунії очолюється Гене-

ральним прокурором при Верховному суду касації та юстиції, який організа-

ційно підконтрольний міністру юстиції в межах, визначених законом, і не пере-

буває в жодних відносинах з президентом Румунії, парламентом чи Урядом. У 

такий спосіб забезпечується його реальне перебування за межами політичних 

відносин.  

Модель організації прокуратури в Румунії відштовхується від позиції, що 

прокуратура є складовою правосуддя й на неї повинні поширюватися подібні 

механізми забезпечення незалежності. Для забезпечення незалежності прокура-
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тури (як і судів) в Румунії функціонує передбачений Конституцією орган – Ви-

ща рада магістратури. 

2. Засоби забезпечення незалежності прокуратури як інституції та проку-

рорів як посадових осіб передбачено законом "Про вищу раду магістратури" 

[155] (далі – Закон). Вища рада магістратури (або її окрема палата для прокуро-

рів) наділена засобами забезпечення незалежності прокуратури, зокрема: за-

твердження заходів щодо розширення чи скорочення штату прокурорів; участь 

у процедурі призначення та звільнення прокурорів (пропозиція Президенту Ру-

мунії); вирішення питань просування по службі прокурорів; пропозиція Прези-

денту Румунії щодо представлення до державних нагород прокурорів; реагу-

вання на ситуацію, коли прокурор потребує захисту від будь-яких дій, які мо-

жуть вплинути на незалежність або неупередженість або можуть створити підо-

зри щодо нього; згода на обшук, затримання або арешт прокурора та його помі-

чника.  

3. Незалежність прокурора в Румунії захищена відповідними засобами не 

лише від зовнішнього впливу, а й також від впливу вищестоящого прокурора 

(наприклад, через клопотання до Вищої ради магістратури), хоча прокурорська 

система зберігає ознаки централізованості.  

Реформа поліції 2002 р. Після революції 1989 р. постало питання рефор-

мування поліцейських структур, вибудови, по суті, нової поліції, заснованої на 

принципово інших стандартах, властивих для демократичної держави [Див.: 

161; 162; 163]. Ще до вступу Румунії до Європейського Союзу на неї було по-

ширено Європейський кодекс поліцейської етики, рекомендований Ради Євро-

пи Комітетом міністрів 19 вересня 2001 р. на 765-ому засіданні представників 

міністрів [164]. 

До початку реформування поліцейських структур Румунії (до демократи-

чної революції 1989 р.) вони вирізнялися наступними ознаками: 1) політичний 

контроль з боку монопольної політичної партії, який передбачав наявність по-

літичних директив і політичних відділів у поліції; 2) військова модель організа-

ції й функціонування (численні обмеження співробітників, військова дисциплі-
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на тощо), яка передбачала надмірну централізованість та відсутність свободи 

прийняття рішення у низових ланках поліції; 3) відсутність прозорості, надмір-

на утаємниченість діяльності поліції (навіть рівень і динаміка злочинності ви-

ступали секретними), відсутність громадського контролю за нею; 4) містифіка-

ція поліції та її діяльності, створення міфів навколо неї, зокрема – переоцінка 

суспільством сили і можливостей поліції [165, с.123 - 124]. 

Першим кроком до реформування поліцейської системи стало прийняття 

Закону №40/1990 р. про організацію і діяльність міністерства внутрішніх справ 

Румунії, на яке законодавчо було покладено обов’язок здійснювати політику 

підтримки громадського порядку, захисту основних прав і свобод, суспільної і 

приватної власності, запобігання розкриттю злочинів, збереження незалежнос-

ті, національного суверенітету і територіальної цілісності. 

Базові параметри для функціонування поліцейських структур Румунії за-

клала Конституція Румунії 1991 р. Поліцейських структур безпосередньо сто-

сується її стаття 117 з назвою "Збройні Сили". Частини перша і друга цієї статті 

передбачають, що "армія підпорядковується винятково волі народу для гаран-

тування суверенітету, незалежності і єдності держави, територіальної цілісності 

країни і конституційної демократії", а також те, що "структура національної си-

стеми оборони, організації армії, підготовка населення, економіки і території до 

оборони, а також статус військовослужбовців установлюється органічним зако-

ном". Річ у тім, що частина третя цієї ж статті 117 Конституції встановила, що 

"положення частин 1 і 2 відповідним чином застосовуються і щодо поліції і ро-

звідувальних служб держави, а також інших компонентів Збройних Сил". Отже, 

конституційний статус поліції в Румунії передбачає: а) підпорядкування поліції 

"винятково волі народу", що передбачає її аполітичність; б) цілі функціонуван-

ня поліції – "гарантування суверенітету, незалежності і єдності держави, тери-

торіальної цілісності країни і конституційної демократії". Особливу увагу необ-

хідно звернути на гарантування такого об’єкту як "конституційна демократія"; 

в) статус поліцейських установлюється органічним законом. 
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Основними поліцейськими органами в Румунії є Національна поліція, 

Прикордонна поліція і Національна жандармерія. 

Національна поліція Румунії виступає головним інститутом з охорони 

правопорядку в країні. Першим законом, який врегульовував її діяльність, був 

Закон "Про організацію і функціонування Поліції Румунії", який був схвалений 

12 травня 1994 р. Згідно статті 1 вказаного Закону Поліція є "частиною Мініс-

терства внутрішніх справ як спеціалізована установа держави", котра здійснює 

на території країни "повноваження, які стосуються захисту людини, основних 

прав і свобод, приватної та суспільної власності, профілактики і виявлення пра-

вопорушень, дотримання законності та порядку з огляду на закон". Поліція бу-

ла організована відповідно до адміністративно-територіального поділу, проте за 

наказом міністра внутрішніх справ у ній могли організовуватися підрозділи з 

урахуванням специфіки окремих галузей національної економіки або деяких 

економічних і соціальних одиниць [166]. 

Реформа поліції 2002 р. У 2002 р., в період цілеспрямованої підготовки 

правової системи Румунії до вступу в Європейський Союз, в контексті поліцей-

ської реформи було схвалено новий Закон "Про організацію і функціонування 

Румунської поліції" (№218/2002) [167]. Поліція в Законі і надалі визначається 

як "частина Міністерства внутрішніх справ", котра є "державною спеціалізова-

ною установою, яка здійснює повноваження щодо основних прав та свобод 

особи, приватної та суспільної власності, профілактики і виявлення злочинів, 

забезпечення громадського порядку та безпеки відповідно до закону" (стаття 1 

Закону). Уже в статті 3 визнається, що Поліція для виконання своїх завдань 

"співпрацює з установами інших держав", що проявляє євроінтеграційну спря-

мованість Румунії. 

Загалом Поліція організована відповідно до адміністративно-

територіального поділу країни. Згідно статті 5 Закону вона має наступну орга-

нізаційну структуру: а) Генеральна інспекція Поліції Румунії; б) територіальні 

підрозділи під керівництвом Генеральної інспекції, Головне управління поліції 

Бухареста і поліцейських округів інспекцій; в) навчальні заклади, які забезпе-
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чують продовження навчання для персоналу; г) інші підрозділи необхідні для 

досягнення конкретних повноважень, встановлених законом. 

Поліція Румунії очолюється Генеральною інспекцією, якій підпорядкова-

ні усі підрозділи Поліції. Очолює Генеральну інспекцію генеральний інспектор, 

який призначається на посаду рішенням Прем’єр-міністра Румунії за поданням 

міністра адміністрації та внутрішніх справ і за погодження Корпусу співробіт-

ників національної поліції (стаття 8 Закону). У такий спосіб забезпечується ін-

ституційне відокремлення Поліції від міністра адміністрації та внутрішніх 

справ, який не здійснює "безпосереднє керівництво" поліцейськими підрозді-

лами. 

Ще однієї новелою Закону 2002 р. стало створення в Бухарестському го-

ловному управлінні та в управліннях поліції територіальних підрозділів гро-

мадського порядку з консультативними функціями, які здійснюють контроль 

суспільства за діяльністю поліції з питань, які становлять суспільний інтерес. 

До складу таких рад входять, окрім поліцейських керівників, також заступник 

префекта, 6 радників, призначених органом самоврядування Бухареста (чи ра-

дою повіту), 3 представники спільноти, призначені генеральним примаром Бу-

харесту чи головою ради повіту (стаття 17).  

Закон 2002 р. уточнив повноваження румунської поліції. Згідно зі статтею 

26 Закону румунська поліція наділяється наступними повноваженнями: 1) за-

хищає життя, фізичну недоторканність і свободу осіб, приватну та суспільну 

власність, інші права і законні інтереси громадян і суспільства; 2) застосовує 

заходи з підтримання громадського порядку та безпеки, дотримання безпеки 

громадян, запобігання і боротьби зі злочинним явищами, протидії діяльності та 

елементів, які роблять замах на життя, свободу, здоров'я та осіб, їх цілісність, 

приватну та суспільну власність, а також на інші законні інтереси суспільства; 

3) підтримує підрозділи жандармерії інформацією для забезпечення або віднов-

лення громадського порядку та безпеки під час мітингів або культурно-

спортивних та інші масових маніфестацій; 4) забезпечує безпосередньо або у 

співпраці з іншими установами, уповноваженими законом, виконання технічно-
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го контролю за піротехнічними заходами для профілактики, виявлення та зне-

шкодження вибухових матеріалів, які можуть бути використані для порушення 

громадського порядку, завдання шкоди фізичній недоторканності, особі, здоро-

в'ю або заподіяння збитків публічній чи приватній власності; 5) дозволяє і кон-

тролює, згідно з законом за умовами роботи приватного детектива, компаній 

охорони, спостереження та охорони; 6) здійснює збір інформації з метою вияв-

лення, запобігання та протидії злочинам, а також іншій незаконній діяльності; 

7) здійснює діяльність з профілактики та боротьби з корупцією, фінансово-

економічною та транскордонною злочинністю, злочинами у сфері інформатики 

і організованою злочинністю; 8) здійснює відповідно до її компетенції заходи з 

метою порушення кримінальної справи і проводить розслідування, пов'язані з 

цим; 9) забезпечує безпеку і функціонування, відповідно до законодавства, 

місць затримання і місць превентивного тримання під вартою, організованих у 

підрозділах поліції; 10) припиняє адміністративні порушення і застосовує адмі-

ністративні санкції, відповідно до закону тощо. Для виконання своїх повнова-

жень поліція Румунії створює свою власну базу даних відповідно до закону. 

Закон 2002 р. значною мірою по-новому (порівняно з попереднім За-

коном 1992 р.) визначає права і обов’язки співробітників поліції, зокрема, вони 

здійснюють: а) перевірку документів та ідентифікацію осіб, які порушують 

правові приписи або у зв'язку обставинами щодо підготовки або вчинення ними 

протиправних дій; б) супровід у штаб-квартиру поліції тих осіб, які становлять 

загрозу в результаті їх дій громадському порядку або іншим соціальним цінно-

стям, а також осіб, підозрюваних у вчиненні незаконних вчинків, особистість 

яких не могла бути встановлена відповідно до закону, у випадках недотримання 

особами правових приписів офіцеру поліції надається право на застосування 

сили; перевірка цих категорій осіб та вжиття заходів правового характеру ма-

ють бути досягнуті до 24 годин тощо. Для здійснення прав, наданих за цим за-

коном, співробітники поліції Румунії зобов'язані поважати людину, її основні 

права і свободи, передбачені законом та Європейською конвенцією про права 

людини. 
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Крім того, Закон 2002 р. передбачив нові методи роботи Поліції. По-

перше, згідно статті 32 з метою протидії злочинам, вчиненими організованою 

злочинністю або в інтересах кримінального переслідування поліція може вико-

ристовувати метод контрольованої доставки. Цей метод використовується з до-

зволу та під контролем прокурора. Він полягає у наданні наркотиків або преку-

рсорів, а також товарів, які являють собою об'єкт злочину або чиї володіння та 

маркетинг заборонено, щоби виявити транзитні країни, а також щоби розкрити 

злочинну діяльність та виявити причетних осіб. По-друге, згідно статті 33 для 

запобігання та протидії корупції, транскордонної злочинності, торгівлі людей, 

тероризму, незаконного обігу наркотиків, відмивання грошей, злочинів в сфері 

інформаційних технологій та організованій злочинності, за пропозицією Гене-

рального інспектора Генеральної інспекції поліції, зі схвалення міністра внут-

рішніх справ і з санкції прокурора прокуратури апеляційного суду, румунська 

поліція може використовувати інформаторів і таємних агентів поліції для збору 

інформації відповідно до умов, передбачених законом. У виняткових ситуаціях, 

інформатори можуть використовуватися, якщо є серйозні підстави вважати, що 

один із злочинів, згаданих вище, було вчинено або особи, які готують їх, не 

можуть бути відстежені та ідентифіковані за допомогою інших засобів. Джере-

ла інформації, методів і засобів збору інформації є конфіденційними і не мо-

жуть бути розкриті при будь-яких обставинах. Випадки, коли потреби юстиції 

або закон вимагають їх розкриття, вважаються винятками. У цих ситуаціях, 

вживаються вичерпні заходи для забезпечення необхідного захисту. При цьому 

для збору, перевірки і оцінки даних та інформації, співробітники поліції не по-

винні шкодити або незаконно обмежувати будь-якими засобами права людини 

та основні свободи громадян, їх приватне життя, честь чи репутацію. Частина 

шоста статті 33 Закону встановлює, що Міністр адміністрації та внутрішніх 

справ представляє, щорічно або у міру необхідності, до Вищої Ради Національ-

ної Оборони і до спеціальної комісії румунського парламенту звіти про діяль-

ність щодо збору інформації, а також засобів, що використовуються для досяг-

нення цієї мети [168]. 
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Нарешті, Закон у статтях 47 і 48 визначив, що Поліція Румунії співпрацює 

зі своїми колегами з інших держав і з міжнародними поліцейськими організаці-

ями, котрі засновані на угодах, в яких Румунія є стороною, у тому числі через 

офіцерів зв'язку. В інтересах забезпечення громадського порядку та колектив-

ної безпеки, на прохання президента Румунії, за згодою парламенту, румунські 

поліцейські сили можуть брати участь в організації міжнародних поліцейських 

сил, призначених для тієї ж місії поліцейських кадрів, допомоги та співробіт-

ництва, а також для гуманітарних дій за межами національної території. 

У рамках реформи поліцейських структур у 2002 р. було схвалено ще 

один акт – Закон "Про статус офіцерів поліції Румунії" [169] (далі – Закон), 

яким передбачалося, що особливий статус поліцейського визначається "приро-

дою поліцейської професії", обов’язками поліцейського та особливими ризика-

ми (стаття 1). Згідно статті 10 цього Закону до кандидатів у співробітники полі-

ції ставляться наступні вимога: а) бути у фізичній і психічній формі; б) не мати 

судимості чи не бути кримінально переслідуваним, в тому числі не мати обви-

нувального вироку суду за вчинення злочину; в) бездоганно вести себе в суспі-

льстві. До прийняття на службу в поліцію кандидати повинні пройти курси під-

готовки в закладах освіти Міністерства внутрішніх справ, а особи чоловічої 

статі, як правило, військову службу. Стаття 39 встановлює, що "час роботи по-

ліцейського становить 8 годин на день та 5 днів на тиждень".  

Серед обов’язків поліцейських у статтях 41 і 42 Закону називаються, зок-

рема: 1) бути лояльним до установи, зокрема для задоволення верховенства за-

кону, і захисту демократичних цінностей; 2) інформувати керівника вищестоя-

щого поліцейського органу, інших органів влади, про факти корупції, вчинені 

іншими особами чи поліцейськими, про які йому стало відомо. З іншого боку, 

згідно статті 43 Закону поліцейським заборонено за будь-яких обставин: а) ви-

користовувати силу, інакше як відповідно до положень закону; б) викликати у 

людини фізичні чи психічні страждання для того, щоб отримати від цієї особи 

або третьої особи відомості чи визнання, залякування або для вчинення тиску 

на них або на третю особу; в) збирати гроші від окремих фізичних або юридич-
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них осіб; писати, друкувати і розповсюджувати матеріали і публікації політич-

ного чи аморального характеру або такі, що підбурюють недисциплінованість. 

Поліцейські, крім того, обмежуються в своїх правах і свободах, зокрема, Закон 

прямо їм забороняє: а) належати до партій чи організацій або вести пропаганду 

на їх користь; б) висловлювати думку чи політичні уподобання на роботі чи в 

суспільстві; в) публічно висловлювати свою думку всупереч інтересам Румунії; 

г) брати участь у страйках, мітингах, демонстраціях, інших заходах політичного 

характеру; ґ) вступати до секти, релігійної організації, заборонених законом; д) 

безпосередньо або через посередників займатися підприємницькою діяльністю, 

брати участь в управлінні комерційних товариств, за винятком здійснення прав 

акціонера; е) здійснювати некомерційну діяльність, яка завдає шкоди честі і гі-

дності поліції тощо. 

Відтак, аналіз спеціального законодавства, яким урегульовано статус по-

ліції, призводить до висновку, що його головними цілями в сфері реформуван-

ня поліції були: 1) продовження процесу реорганізації й реструктуризації, усу-

нення дублювання й паралелізму в діяльності різних структур поліції, досяг-

нення відповідності організаційної структури завданням підрозділу, підвищен-

ня рівня взаємозамінності з аналогічними підрозділами держав – членів Євро-

пейського Союзу; 2) кореляція відповідно до рекомендацій Європейського Со-

юзу нових організаційних структур з аналогічними структурами розвинених 

демократичних держав у межах інституціональної реформи, що, на думку, ру-

мунського уряду, було однією з умов вступу до ЄС; 3) підвищення ефективнос-

ті поліції шляхом більш ефективного перерозподілу сил. На основі цих пріори-

тетів румунська поліція була реорганізована в три основних компоненти: судо-

ву поліцію, поліцію громадського порядку і адміністративну поліцію. У ході 

основних організаційних змін були створені наступні підрозділи: Інститут дос-

лідження й попередження злочинності; Комітет з прав людини; спеціалізовані 

підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю, незаконним обігом нарко-

тиків, злочинами в сфері інформаційних технологій, торгівлею людьми, відми-

ванням грошей, корупцією, торгівлею радіоактивними речовинами, міжнарод-
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ними злочинами; а також підрозділ швидкого реагування в Бухаресті і 13 регіо-

нальних поліцейських управліннях. Крім того, були створені Дорожня поліція, 

Національне бюро Європолу, територіальне управління громадського порядку. 

Чисельно станом на 2005 р. поліція Румунії зросла порівняно з 1989 р. на 68%, 

що дозволило досягти оптимального співвідношення чисельності поліції до чи-

сельності населення [165, с.129 – 131].  

Одним із напрямів (і цілей) реформи поліції виступала її деполітизація. 

Як засвідчує зарубіжний досвід, деполітизація можлива за умови проведення 

інституційної реформи, яка полягатиме у такому: а) виділенні поліції з Мініс-

терства внутрішніх справ В окремих європейських державах (зокрема Ірландії, 

Нідерландах, Данії, Швеції, Норвегії, Швейцарії, Кіпрі) за діяльність поліції в 

уряді відповідає не Міністр внутрішніх справ, а Міністр юстиції В Бельгії за 

поліцію спільно відповідають міністри юстиції і внутрішніх справ, а в Греції – 

створене окреме від МВС Міністерство публічного порядку і захисту громадян; 

б) позбавленні міністра (як політичної особи) повноважень щодо оперативного 

управління поліцією [170, с.6.]. 

Наведена модель характеризує організацію поліцію в Румунії як частково 

децентралізовану – так само як у Болгарії чи Чеській республіці (на противагу 

низькому рівню децентралізації в організаційних структурах поліцейських сис-

тем Угорщини та Польщі) [171, с.315]. 

Наведене дозволяє прийти до таких висновків. По-перше, реформування 

поліції виступає одним із пріоритетних напрямів реформування національного 

правопорядку Румунії напередодні вступу в ЄС в силу ролі, яку відіграє цей ор-

ган у захисті правопорядку. По-друге, зміст і напрями реформи поліції відо-

бражали стандарти ЄС і вирішували наступні завдання: а) деполітизація полі-

цейських структур, в тому числі відокремлення поліції від "безпосереднього 

керівництва" з боку відповідного міністерства; б) нове законодавство, яке ви-

значило зміст реформи поліції, передбачило зміщення акцентів у її діяльності в 

бік посилення ефективності та зростання довіри з боку населення. У 2014 р. 

Поліція розкрила 401094 злочинів, в тому числі 298 убивств, 492 замахів на 
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убивства, 64 тілесних ушкодження, що призвели до смерті, 875 зґвалтувань, 

6418 крадіжок зі зломом, 164 396 крадіжок тощо [172]. 

У 2001 р. окремим ордонансом Уряду було засновано Прикордонну полі-

цію Румунії [173]. Прикордонна поліція Румунії входить до структури Мініс-

терства адміністрації та внутрішніх справ і є спеціалізованим державним інсти-

тутом, на який покладено завдання щодо: забезпечення спостереження та конт-

ролю на прикордонних переходах і виконання положень відповідного законо-

давства; запобігання нелегальній міграції та перевірку паспортів іноземних 

громадян; боротьбу з транскордонною злочинністю; забезпечення інтересів 

держави в дельті Дунаю і зоні каналу Суліна, (розташованої за межами прикор-

донної області), в прикордонній зоні і особливо охоронюваних територіях; за-

безпечення громадського порядку і миру в зонах, що перебувають під контро-

лем Прикордонної поліції і відповідно до вимог законодавства (стаття 1 Закону 

про надзвичайні ситуації № 104 від 27 червня 2007 р. в частині, що стосується 

організації та функціонування сил Прикордонної поліції). Прикордонна поліція 

Румунії здійснює наступні повноваження: а) забезпечує охорону державного 

кордону; б) в рамках даних повноважень організовує дії щодо запобігання неле-

гальній міграції, боротьбі з транскордонною злочинністю і порушенням зако-

нодавства, що регулює прикордонний режим; в) згідно з чинним законодавст-

вом веде перевірку документів на пунктах прикордонного переходу при пере-

тині кордону транспортними засобами, що належать іноземним громадянам; г) 

контролює переміщення через кордон зброї, обмундирування, засобів самоза-

хисту та супутнього спорядження, вибухових речовин і речовин, які містять ра-

діоактивні та токсичні елементи; ґ) забезпечує виконання положень міжнарод-

них договорів, конвенцій і протоколів, що регламентують здійснення прикор-

донного контролю, а також інших двосторонніх угод, укладених Румунією з су-

сідніми державами, іншими державами, міжнародними та регіональними орга-

нізаціями тощо. У період 2001-2005 рр. реформа Прикордонної поліції Румунії 

змінила її внутрішню структуру, привівши останню у відповідність до стандар-

тів, прийнятих в Європейському Союзі. Станом на липень 2006 р. загальна кі-
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лькість штатних одиниць Прикордонної поліції Румунії становила приблизно 

20 000. Реформування прикордонної поліції продовжувалося і в наступні роки. 

Так, у листопаді-грудні 2011 р. громадськості було представлено план, згідно з 

яким 21 повітове управління прикордонної поліції було перетворено в п'ять те-

риторіальних інспекторатів і берегову охорону. 

Реформа національної жандармерії. Однією з перших жандармерія отри-

мала конституційний статус в Конституції Бельгії 1831 р. В Румунії статус жа-

ндармерії визначається спеціальним законом "Про організацію і функціонуван-

ня Жандармерії Румунії", який був схвалений 29 листопада 2004 р. [] (далі – За-

кон). 

Згідно статті 1 Закону Румунська жандармерія є спеціалізованою устано-

вою держави з військовим статусом у складі Міністерства адміністрації і внут-

рішніх справ, яка відповідно до закону має обов'язки, покладені на захист гро-

мадського порядку та прав і свобод громадян, публічної та приватної власності, 

попередження і розкриття злочинів та інших порушень законодавства та захис-

ту основних інституцій держави та боротьби з тероризмом. Згідно статті 6 За-

кону Національну жандармерію очолює генеральний інспектор, призначений на 

пост міністром адміністрації і внутрішніх справ. Підготовку кадрів для жанда-

рмерії здійснюють військо-освітні установи, в тому числі в Поліцейській ака-

демії "Олександру Іоан Ку-за" (спеціальність "жандармерія" ). 

Через діяльність своїх спеціалізованих структур, жандармерія покликана 

(стаття 19 Закону): а) здійснювати захист, засобами і способами, передбачени-

ми законом, життя, фізичної недоторканості та свободи осіб, публічної та при-

ватної власності, законних інтересів громадян, суспільства і держави; б) забез-

печувати підтримання громадського порядку під час проведення мітингів, мар-

шів, демонстрацій, походів, страйків та маніфестацій, рекламно-комерційних, 

культурних, спортивних та релігійних заходів, акцій поминання та інших захо-

дів і акцій подібного роду, пов'язаних з одночасною участю значної кількості 

людей; в) виконувати функції з відновлення громадського порядку, порушеного 

в результаті вчинення будь-якого роду протиправних дій; г) на прохання Гене-
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ральної інспекції прикордонної поліції, на підставі планів співробітництва, 

здійснювати заходи щодо забезпечення та відновлення громадського порядку 

контрольних пунктів для перетину державного кордону тощо. 

Під час стану облоги чи мобілізаційної готовності до війни, жандармерія 

Румунії згідно статті 22 Закону виконує додаткові обов’язки, зокрема: а) забез-

печення безпеки, охорони та оборони, поставлені військовими, крім тих, які ви-

конуються в мирний час; б) брати участь у виявленні, захопленні або нейтралі-

зації противника, який десантувався в країні в місцях розташування підрозділів 

жандармів; в) участь в обороні міста; г) забезпечення безпеки публічного сек-

тору або приватної власності у випадках ведення військових дій противником; 

ґ) участь в діяльності щодо ліквідації наслідків бомбардувань з боку противни-

ка, в тому числі застосування засобів масового ураження, пожеж або епідемії; 

д) здійснення у співпраці з іншими компетентними силами, діяльності щодо ви-

явлення, захоплення або нейтралізації воєнізованих елементів, що працюють на 

території країни; е) брати участь в евакуації населення, здійснення контролю і 

спрямуванні руху, супроводження та охорона військовополонених, керівництво 

біженцями, забезпечення безпеки на оборонних галузях для спеціальних цілей 

тощо. 

Персонал Румунської жандармерії складається з військовослужбовців та 

працівників за контрактами. Згідно статті 27 при виконанні своїх обов'язків за 

законом, військовослужбовці румунської жандармерії наділені правами здійс-

нення державної влади. Стаття 43 Закону передбачає, що при здійсненні своїх 

обов'язків, військовослужбовці румунської жандармерії перебуває під особли-

вим захистом кримінального права. За правопорушення, вчинені щодо військо-

вослужбовців румунської жандармерії, з метою залякування чи помсти за пра-

вові заходи, вжиті ними при виконанні своїх обов'язків, максимальне покарання 

у вигляді позбавлення волі, передбачене кримінальним законом, збільшується 

на 3 роки. Згідно статті 44 жандармам, які задіяні в забезпеченні та відновленні 

громадського порядку, боротьби з тероризмом тривалістю більше 4 годин, на-
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дається додаткове безкоштовне харчування, що еквівалентно 2000 калорій в 

день виконання таких обов’язків. 

Структура румунської жандармерії включає: 1) Генеральну інспекцію ру-

мунської жандармерії (центральний підрозділ жандармерії, який знаходиться 

під командуванням Генерального інспектора, що призначається Міністром уп-

равління та внутрішніх справ; 2) Генеральна інспекція жандармерії Бухареста; 

3) Спеціальна слідча бригада жандармерії; 4) Інспекції жандармерії (всього 41 

підрозділ) з охопленням всієї території країни; 5) Мобільні групи жандармерії 

(8 підрозділів); 6) Військові навчальні заклади, які відповідають за організацію 

безперервних освітніх і спеціальних тренувальних програм для співробітників 

Національної жандармерії; 7) Спеціальні загони та підрозділи, які мають право 

проведення операцій на території всієї країни у разі виникнення необхідності 

операційного втручання та у відповідності з наданими повноваженнями. 

 

4.3. Імплементація вимог ЄС у правову систему Румунії 

Одним із інструментів контролю інститутів ЄС за станом імплементації 

стандартів ЄС у внутрішнє законодавство Румунії, як і інших держав-

кандидатів, вистали Доповіді Єврокомії про прогрес у внутрішніх реформах. 

Такі Доповіді (Regular Report) містили структуру, в якій подавався аналіз суспі-

льних змін у державі-кандидаті за "Копенгагенськими критеріями", а також за 

трьома десятками секторами, які конкретизували їх (від питань галузей еконо-

міки до питань захисту споживачів і питань безпеки).  

Від 1998 до 2006 р. було підготовлено дев’ять Доповідей про прогрес Ру-

мунії у питаннях імплементації європейських стандартів і ще один – підсумко-

вий у 2006 р. щодо Румунії і Болгарії щодо готовності цих двох держав до при-

єднання до ЄС.  

У Доповіді ЄС про стан готовності Румунії за 1998 р. відзначалося, що 

"нові інститути в Румунії є демократичними, а їх стабільність тепер, схоже, га-

рантується, вони, однак, повинні бути спрямовані на більшу повагу до верхо-

венства права на всіх рівнях апарату держави". Хоча вжито низку заходів у пра-
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вильному напрямі від листопада 1996 р., "залишаються ряд недоліків щодо по-

ваги до основних прав", "ще належить зробити у викоріненні корупції, поліп-

шення судочинства та захисту індивідуальних свобод від діяльності поліції і 

спеціальних служб". Водночас констатувалося, що "Румунія знаходиться на 

шляху до досягнення політичних умов, викладених у Копенгагені Європейська 

радою" [175. С.12]. 

Скромні оцінки стану реформування правової системи в Румунії залиши-

ли її за межами підготовки до вступу в ЄС в рамках "хвилі розширення" 2004 р., 

коли було прийнято одночасно 10 країн. 

У Доповіді ЄС за 2002 р., попри досягнення Румунії у виконанні критерії 

вступу, відзначалися основні проблеми реформування її національного право-

порядку, зокрема: початок основної програми адміністративної реформи є важ-

ливим, але розроблення та забезпечення успішної реалізації цієї реформи має 

бути пріоритетним; значний прогрес полягає у рішенні про демілітаризацію по-

ліції, що призведе до збільшення громадської підзвітності співробітників полі-

ції; створені нові організаційні структури для боротьби з корупцією, яка зали-

шається причиною для дуже серйозного занепокоєння; реформа судової систе-

ми була обмеженою, що пояснюється нестачею ресурсів. Для судової влади 

відчувається вплив виконавчої влади, а судова реформа потребує політичних 

пріоритетів та комплексної стратегії [175, с.13]. 

У підсумковій доповіді Європейської комісії щодо стану готовності до 

членства в ЄС Румунії та Болгарії (Брюссель, 26 вересня, 2006 р.) окремий до-

даток присвячено аналізу реформування правової системи Румунії в напрямі 

підготовки до приєднання, яке мало відбутися 2007 р. [176, с.33-35]. 

З питань "політичних критеріїв" було відзначено прогрес у проведенні 

реформи системи правосуддя. У травні 2006 р. був схвалений закон про медіа-

цію, який передбачає механізми альтернативного (третейського) розгляду 

справ. Деякі факти продовжували засвідчувати істотні проблеми в системі пра-

восуддя. Так, у липні 2006 р. подав у відставку Генеральний прокурор Румунії 

І. Ботош, а також інші керівники служби держбезпеки, зовнішньої розвідки та 
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розвідки міністерства внутрішніх справ після зникнення заарештованого підп-

риємця сірійського походження Омара Хайсама, який звинувачувався в органі-

зації викрадення групи румунських журналістів в Іраку з метою викупу. Було 

розпочато розслідування участі в цьому прокурорів та суддів. Для адекватного 

розподілу навантаження на суддів Вища рада магістратури розпочала до класи-

фікації складності різних типів справ для вимірювання середнього часу на їх 

розгляд.  

У доповіді відзначалося, що "Румунія продовжує домагатися прогресу в 

боротьбі з корупцією". Здійснення Національної стратегії та плану дій по боро-

тьбі з корупцією тривало. У червні 2006 р. були схвалені поправки до Криміна-

льного кодексу щодо введення кримінальної відповідальності для юридичних 

осіб. У липні 2006 р. було прийнято нове законодавство посилення правил що-

до фінансування політичних партій. У цей же час зростала кількість випадків 

обвинувачень у корупції на високому політичному рівні. Національний антико-

рупційний директорат розпочав розслідування трьох нових випадків корупції у 

вищих ешелонах влади. Вказана спецслужба пред'явила звинувачення семи 

особам у вищих ешелонах влади, чотири з яких були політиками з правлячої 

коаліції, два з опозиції і один – відомою діловою людиною, крім того, пред'яв-

лено звинувачення п'яти суддям і проводилося розслідує ще щодо двох суддів. 

Від березня до вересня 2006 р. співробітниками НАД пред'явлено звинувачення 

в цілому 199 підозрюваним і суди винесли у першій інстанції вироки щодо 87 

обвинувачених. Якісна робота щодо протидії корупції тривала й щодо віднов-

лення справ, закритих за попередньої влади, особливо з питань державних за-

купівель.  

Національний антикорупційний директорат, який у 2006 р. нараховував 

всього 298 співробітників, що працювали на національному та місцевому рів-

нях, провів розслідування щодо 615 осіб, у відношенні до 157 з них обвинува-

льні вироки набули сили. Тим не менш, деякі проблеми залишаються і вимага-

лася політична воля всіх політичних сил, щоб продемонструвати стійкість і не-

зворотність останнього часу позитивного прогресу у боротьбі з корупцією. У 
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парламенті були деякі спроби зменшити ефективність. Тим не менш, загальний 

висновок підсумкової доповіді Єврокомісії був позитивним, що й призвело до 

прийняття держави до складу ЄС з 1 січня 2007 р. 

Румунія в складі ЄС: продовження інституційних змін. Румунія стала 

першою серед соціалістичних країн, котра ще в 1974 р. налагодила відносини з 

Європейським економічним співтовариством. Після демократичної революції 

1989 р. вступ до Європейського Союзу став головною ціллю всіх урядів Руму-

нії.  

Як відомо, сформульовані на засіданні Європейської ради у Копенгагені 

(червень 1993 р.) критерії для прийняття кандидатів у повноправні члени ЄС 

полягали передовсім у таких принципах: а) стабільність функціонування націо-

нальних інститутів, які забезпечують демократію, верховенство закону, прав 

людини і захисту інтересів національних меншин; б) ринкова економіка; в) 

конкурентноспроможність на внутрішньому ринку Союзу; г) готовність 

прийняти на себе у повному обсязі зобов’язання, пов’язані з членством у Євро-

пейському Союзі [177, с. 47]. 

Вимоги ЄС щодо вступу можуть бути у найбільш загальному вигляді роз-

ділені на дві групи: наведені копенгагенські політичні і економічні критерії та 

acquis communautaire. На відміну від Копенгагенських критеріїв, положення 

acquis communautaire (спеціального зводу нормативно-інституційних вимог) 

набагато більш конкретні: приблизно на 80 тисячах сторінок зведені в єдине ці-

ле і викладені всі ті закони, норми і стандарти, які зараз діють у межах всього 

Європейського Союзу. Переговори між ЄС і відповідною країною-кандидатом 

ведуться саме навколо acquis communautaire, який поділяється на 31 главу. Ста-

ном на жовтень 2000 р. з цих 31 глав ЄС умовно "закрив" переговори за 14 гла-

вами з Естонією і лише по 6 главам з Румунією та Болгарією (Словаччина – 9, 

Польща – 9) [178, с.42]. 

Необхідно завважити, що держава, впроваджуючи внутрішні реформи, 

поступово ставала частиною європейського політичного і правового простору. 

У 1993 р. Румунія вступила до Ради Європи і паралельно з зусиллями щодо 
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вступу в Європейський Союз вона поступово інтегрувалася до євроатлантичних 

структур безпеки – у листопаді 2002 р. на саміті НАТО її запросили до НАТО 

(прийнята 2 квітня 2004 р.).  

Договір про приєднання Румунії та Болгарії до Європейського Союзу, 

який був підписаний 25 квітня 2005 р., складається з шести статей. Стаття 1 пе-

редбачає приєднання двох держав до ЄС, оголошення їх повноправними учас-

никами ЄС, а стаття 2 оголошує обидві країни учасниками Договору про Кон-

ституції Європи і Договору про заснування Європейського співтовариства з 

атомної енергії, а також те, що Договір має бути ратифікований усіма членами 

ЄС до 31 грудня 2006 р. [179]. 

Європейський Союз виступає потужним інституційно-правовим утворен-

ням, яке складається з 28 держав (понад 505 млн. чоловік населення). Після 

"хвилі розширення" в 2007 р., до якого потрапила (разом із Болгарією) й Руму-

нія процес прийняття нових членів було зупинено, що пояснювалося, крім ін-

шого, інституційними перетвореннями всередині Європейського Союзу. До чи-

сла учасників ЄС додалася лише Хорватія в 2013 р., а офіційними кандидатами 

на вступ є Туреччина (з 1987 р.), Республіка Македонія (2005 р.), Чорногорія 

(2010 р.), Сербія (2020 р.), Албанія (2014 р.). Потенційними кандидатами на 

вступ до ЄС офіційно вважаються Косово і Боснія та Герцеговина.  

Набувши членство в 2007 р., правова система Румунії поступово була ін-

корпорована до правопорядку Європейського Союзу.  

Румунія бере участь у діяльності всіх основних владних інститутів ЄС. 

1. Європейська комісія, яка складається загалом з 28 міністрів (єврокомі-

сарів) – президента, 7 віце-президентів і 20 членів Комісії. Кожен учасник ЄС 

представлений одним членом Комісії. Новий склад Єврокомісії призначається 

кожні п'ять років. Кандидат на пост Президента Комісії пропонується Європей-

ського парламенту на засіданні Європейської Ради, який вирішує кваліфікова-

ною більшістю, і з урахуванням виборів до Європейського парламенту. Після 

цього Президент Єврокомісії обирається Європейським парламентом більшістю 

голосів своїх членів (що відповідає, принаймні, 376 з 751 голосів). Після цього 
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обраний президент вибирає 27 інших членів Комісії, на основі пропозицій, 

зроблених державами-членами. Остаточний список призначених комісарів по-

винні бути узгоджені між обраним президентом і Радою ЄС. Для роботи Комісії 

в цілому необхідна згода Європарламенту, для чого попередньо кандидатури 

комісарів обговорюються комітетами Європарламенту. 

Європейська комісія є виконавчим органом Європейського Союзу. Вона 

представляє інтереси Європейського Союзу в цілому (а не інтереси окремих 

країн), а до її головних функцій належить: пропозиція законодавства, яке пода-

ється для затвердження до Європейського парламенту і Ради Міністрів; забез-

печення дотримання європейського права (у разі необхідності за допомогою 

Суду ЄС) встановлення цілей та пріоритетів діяльності, викладених щорічно в 

програмі роботи Комісії та діяльність в напрямі їх реалізації; управління та реа-

лізація політики ЄС і бюджету; представлення Союзу за межами Європи (укла-

денні торгових угод між ЄС та іншими країнами, наприклад.). Від листопада 

2014 р. Румунію в складі європейської комісії представляє Корина Крету – вона 

займає пост комісара з питань регіональної політики. 

2. Європейський парламент - представницький орган ЄС, який разом з ра-

дою Європейського Союзу утворює законодавчу складову влади в ЄС. Хоча 

цей орган було створено ще в 1957 р., своєї ваги він почав набирати після того, 

як з 1979 р. його депутати обираються шляхом прямих виборів у державах-

учасниках, строком на 5 років. Депутати Європарламенту працюють у складі 

партійних фракцій, які представляють міжнародні партійні формування. 

Лісабонський договір 2007 р. визначив кількість депутатів Європарламен-

ту в 751 депутат, включно з головою, голос якого не враховується. Для Румунії 

було визначено квоту в 33 депутати (останні вибори були проведені в 2014 р.). 

Більшою кількістю депутатів з числа держав Центральної і Південно-Східної 

Європи в Європарламенті представлена лише Польща (51). Загалом за цим по-

казником Румунія знаходиться на 7-ій позиції в ЄС (перше місце – Німеччина з 

96 депутатами), що кореспондується з чисельністю населення.  
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3. Європейська Рада складається з глав держав або урядів держав-

учасників ЄС, його голови і президента Єврокомісії.  

4. Рада, до якої входять 28 міністрів з числа урядів держав-учасників ЄС у 

складі залежно від предмету питань, які обговорюються (інколи називається 

Рада міністрів). З 1 листопада 2014 р. рішення приймаються кваліфікованою бі-

льшістю – як мінімум 55% членів Ради (мінімум 15 членів), які представляють 

принаймні 65% населення.  

Шенгенський простір і Румунія. Хоча Шенген як феномен прямо не ви-

пливає із законодавства та не є складовою правопорядку ЄС, його справедливо 

пов’язують із ними в силу єдності кінцевої цілі – безперешкодний рух людей. 

Як відомо, Шенгенська угода – це договір "Про скасування паспортного митно-

го контролю між країнами Європейського Союзу", який був підписаний ще 14 

червня 1985 р. сімома європейськими державами (Бельгією, Нідерландами, 

Люксембургом, Францією, Німеччиною, Португалією та Іспанією), але набув 

чинності лише 26 березня 1995 р. До так званого Шенгенського простору вхо-

дять 22 з 28 держав-членів ЄС. З держав Центральної і Південно-Східної Євро-

пи лише Румунія і Болгарія станом на 2014 р. не увійшли до цього простору. 

Причини такої ситуації пояснюються передовсім факторами збереження загроз 

для інших держав Європейського Союзу, які випливають з обсягів нелегальної 

міграції та, відповідно, станом зовнішніх і внутрішніх кордонів ЄС. Так, у До-

повіді Єврокомісії для Європарламенту та Ради про функціонування Шенгенсь-

кої зони від 28 листопада 2013 р. проблема окреслюється доволі чітко [180]. 

По-перше, вказується на незаконний перетин кордону на Шенгенських зовніш-

ніх кордонах. Ситуація полягала в тому, що в квітні-червні 2013 року було 

24805 випадків виявлення незаконного перетину кордону, що на 7,4% більше у 

зв'язку з тим же періодом в 2012 році і збільшення 155% у порівнянні з першим 

кварталом 2013 року. По-друге, складною залишалася ситуація всередині Шен-

генської зони. У квітні-червні 2013 року налічувалося більше 80 000 випадків 

виявлення нелегального перебування осіб в ЄС, більшість з яких виявлялася на 

внутрішніх, а не на зовнішньому кордоні. Кількість таких виявлень було зареє-
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стровано в передовсім у Німеччині (11683), далі йдуть Франція (8563) та Іспа-

нія (8156). По-третє, Європейська комісія констатувала, що після схвалення Ра-

дою рішення в червні 2011 р. щодо подальших заходів Болгарії і Румунії у на-

прямі приєднання їх до Шенгенської зони, але, тим не менш, "Рада досі не в 

змозі прийняти рішення про зняття контролю на внутрішніх кордонах цих кра-

їн, але має намір повернутися до цієї теми на своєму засіданні 7-8 грудня 2013 

р." На вказаному засідання Рада ЄС прийняла рішення про відмову від повно-

цінного входження вказаних держав до Шенгенської зони і силу не слабкої їх 

підготовленості, а насамперед виходячи із загальної ситуації в Шенгенській зо-

ні. 

Питання люстрації в Румунії. Незважаючи на антикомуністичне спряму-

вання демократичної революції декомунізація в Румунії пройшла надто обме-

жено. Спочатку притягнення до відповідальності носіїв комуністичного режиму 

стало відбуватися негайно після початку революції. Спеціальний військовий 

трибунал поспішно засудив Ніколає та Олену Чаушеску до смертної кари і вони 

були негайно страчені. Спосіб правосуддя, здійснений новими властями поста-

вив під сумнів їх відданість принципу верховенства права. Керівник Фронту 

національного порятунку І.Ілієску, що така поспішність була викликана необ-

хідністю покласти край партизанській війні, яка була розв’язана прихильника-

ми Чаушеску проти нового режиму. Тим не менше, залишаються питання: чому 

новим властям не вдалося заарештувати і передати в суд жодного "терориста" з 

числа тих, хто займався партизанською війною в містах проти Фронту націона-

льного порятунку? Як уже відзначалося, 1104 осіб були вбиті і 3321 поранено в 

революції 1989 року; з них 944 було вбито і 2214 поранено після 22 грудня 1989 

р. Після революції кримінальне покарання було застосоване лише щодо поса-

довців, причетних до придушення повстання в Тімішоаре та Бухаресті, а також 

щодо найближчого кола Н.Чаушеску. 2 лютого 1990 р. у Бухаресті військовий 

трибунал засудив до довічного ув’язнення чотирьох колишніх керівників, у то-

му числі міністра внутрішніх справ та першого віце-прем’єр-міністра (через де-

кілька років усі четверо були на волі за станом здоров’я). Після цього були про-
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ведені ще декілька судових процесів над десятками звинувачуваних, які вклю-

чали 25 високопоставлених керівників партії, співробітники "Секурітате", мілі-

ції, а також двоє цивільних осіб – працівників Бухарестського крематорію 

(сприяння ліквідації доказів убивств). Надалі процес декомунізації не був пог-

либлений та не обперся на закон. Не випадково, масові демонстрації 22 квітня 

1990 р. у Бухаресті йшли під лозунгами протесту проти "вільного відновлення 

нео-комунізму". Група І.Ілієску, обраного в травні 1990 р. першим Президентом 

Румунії після революції, не вважала схвалення люстраційного закону пріорите-

том [181, с.132 – 135]. 

В той час як, наприклад, в Угорщині закон про люстрацію 1994 р. торкну-

вся 12 тисяч посадовців, у Чеській Республіці та інших державах вимоги люст-

рації були застосовані ще ширше, в Румунії не проявляли уваги до спеціального 

закону з цього питання як механізму обмеження колишньої політичної еліти 

[Див.: 182] 

Вперше питання люстрації постало в Румунії в березні 1997 р., коли до 

парламенту було подано проект закону про доступ до державної служби. Про-

понувалося, що особи, які займали високі посади в комуністичній партії, вико-

навчій та судовій владах, були депутатами Великих Національних Зборів, 

займали посади в армії, в "Секурітате" в будь-який час між 6 березня 1945 р. і 

22 грудня 1989 р., не можуть протягом наступних восьми років перебувати на 

наступних посадах: прем'єр-міністр, член уряду, прокурор, голова суду, губер-

натор, заступник губернатора, директор національної телекомпанії чи посол. 

Крім того, ці особи не можуть обиратися на Конституційного Суду, Верховного 

Суду, Вищої ради магістратури, Румунської академії наук або до Національної 

ради аудіо-візуальних засобів масової інформації. Проект закону вказував, що 

"високі посади" в комуністичній партії включали в себе члени ЦК, органів пар-

тії на обласному і районному рівнях, члени уряду, судді, співробітники "Секу-

рітате" та офіцери армії. Водночас вказані обмеження не поширювалися на 

осіб, незалежно від займаних ними посад, які в період комуністичного режиму 
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були заарештовані, засуджені або понесли будь-яку відповідальність за "анти-

радянську" або "антикомуністичну" діяльність [183, с.194]. 

Лише 19 травня 2010 р. спеціальний закон про люстрацію було схвалено, 

проте вже 7 червня 2010 р. Конституційний Суд визнав його неконституційним 

та повернув до Парламенту. Закон передбачав обмеження доступу до державної 

служби колишніх активістів комуністичного режиму, зокрема, обмеження в по-

літичних правах для колишніх керівників та активістів Компартії Румунії та 

Комсомолу, державних міністрів, керівництва Верховного суду та Генеральної 

прокуратури, глав дипломатичних і консульських місій Румунії за кордоном, а 

також співробітників спецслужб, які займали свої посади при комуністичному 

режимі. Такі категорії громадян протягом 5 років не мали права висуватися або 

займати важливі державні посади, в тому числі президента, депутата парламен-

ту, мера, судді або прокурора. Головним противником люстрації виступила Со-

ціал-демократична партія (СДП), від імені якої до Конституційного суду було 

направлено подання про перевірку закону на предмет конституційності (за де-

якими даними, під дію люстрації потрапляли до 70% членів СДП, близько 60 

прокурорів, які на момент схвалення закону все ще працювали) [184].  

Питання конституційності закону про люстрацію. Подання до Консти-

туційного суду Румунії з приводу превентивного контролю за конституційніс-

тю законів згідно статті 146 а Конституції внесла група членів парламенту в 

складі 28 сенаторів та 58 депутатів. У поданні вони вказали, що закон про люс-

трацію, який встановлює обмеження доступу до державної служби для осіб, які 

приналежали до структур комуністичного режиму. Проте, на їх думку, закон не 

може ввести колективні санкції, засновані на презумпції вини в результаті про-

стого приєднання до структур режиму. Закон також не може бути прийнятий в 

порушення принципу заборони зворотної сили, і, крім того, затримка у прий-

нятті цього Закону (21 рік після падіння комунізму) має значення при визна-

ченні непропорційного характеру обмежувальних заходів. Таким чином, Закон 

порушив вимогу передбачуваності і верховенства права шляхом введення об-

меження на право балотуватися на виборах на основі спільної провини, засно-
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ваної на простому критерії членства в структурах системи, яка на час її існу-

вання, не узгоджувалася з конституційними та законодавчими положеннями, 

застосовуваними в румунській державі. Заявники також стверджували, що за-

кон про люстрацію, безумовно, викликав дискримінацію між громадянами Ру-

мунії щодо доступу до державних функцій, враховуючи, що частина з них при-

значається або обирається на підставі членства в комуністичній партії від 6 бе-

резня 1945 р. до 22 грудня 1989 р. Заявники, крім того, вказували, що закон про 

люстрацію суперечить ч.2 статті 11 та статті 20 Конституції щодо верховенства 

міжнародних правових актів, ратифікованих Республікою Румунією в галузі 

прав людини. На їх думку, головний недолік закону про люстрацію полягає в 

тому, що він створює по суті колективні санкції, засновані на формі колектив-

ної відповідальності і спільної провини за політичними критеріями.  

Конституційний суд Румунії, аналізуючи відповідне подання, визнав за-

кон про люстрацію неконституційним в цілому, виходячи з наступних мотивів. 

1. У Румунії комунізм був засуджений як доктрина і зміна режиму була 

проведена нормативно-правовими актами, які займають важливе місце в кон-

ституційному праві, такими як Заява Ради Фронту національного порятунку 

(FSN), опублікована в Офіційному віснику частина I, № 1 від 22 грудня 1989 р., 

і законодавчих декретів про створення, організації та функціонуванні Фронту 

національного порятунку і регіональних рад Фронту національного порятунку, 

опублікованих в Офіційному віснику, Частина I, вип. 4 від 27 грудня 1989 р. 

Кожна країна, що стикається з проблемою люстрації, прийняла певний спосіб 

реалізації люстрації на основі переслідуваної мети і національної конкретної 

ситуації. Чеська Республіка прийняла радикальну модель, Литва та інші країни 

Балтії взяли проміжні моделі, Угорщина, Польща та Болгарія прийняли помір-

ковану модель. 

2. Після невдалої спроби (в 1997 р.) прийняття Закону про люстрацію, в 

Румунії положення про люстрацію не мають ніякої юридичної сили; йдеться 

лише про моральне значення, враховуючи тривалий період часу, який минув з 

моменту падіння комуністичного тоталітарного режиму. Посилаючись на стат-
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тю 53 Конституції, ініціатори закону самі заявляють, що закон про люстрацію 

відноситься до конституційного правління, що "здійснення певних прав чи сво-

бод може тільки бути обмежене законом, і лише в разі необхідності, залежно 

від обставин може бути: для захисту [...] моральності". Що стосується високих 

державних посад у Румунії, то відсутній зв'язок між участю в старих комуніс-

тичних структурах і станом зайнятості; є тільки обов'язок для таких осіб, щоб 

оголосити про свою приналежність або неналежність з колишньою політичною 

поліцією. 

3. Суд зазначає неточне, заплутане і неадекватне формулювання преам-

були до Закону, яке приводить до висновку, що обмеження і заборони в цьому 

Законі, спрямовані на "обмеження на здійснення права бути призначеними чи 

обраними на державні посади осіб, які перебували в органах влади і репресив-

них органах комуністичного режиму в період з 6 березня 1945 р. до 22 грудня 

1989 р.". Суд також зазначає, що положення Закону про люстрацію, не будучи 

достатньо ясними і точними, не мають нормативної визначеності. 

4. Суд зазначає, що відповідно до оспорюваного закону, відповідальність 

і санкції засновані на тому, що людина перебувала на посадах в структурах і 

репресивному апараті колишнього комуністичного тоталітарного режиму. Від-

повідальність, незалежно від її природи, в першу чергу є індивідуальною відпо-

відальністю і виникає тільки на підставі актів і дій, здійснюваних особою, а не 

на припущеннях. Закон про люстрацію є надмірним по відношенню до переслі-

дуваної законної мети, оскільки він не дозволяє індивідуалізації своїх заходів. 

Закон встановлює презумпцію вини і насправді колективні покарання, ґрунту-

ючись на формі колективної відповідальності та загальної, всеосяжної провини, 

встановленої за політичними критеріями; це суперечить принципам верховенс-

тва закону, правопорядку та презумпції невинуватості, передбаченої статтею 23 

Конституції. Навіть якщо оспорюваний закон дозволяє вдатися до правосуддя 

для обґрунтування заборони на право брати участь у виборах і бути обраним у 

деяких органах, він не забезпечує адекватного механізму для визначення фак-

тичної діяльності, здійснюваної проти основних прав і свобод. Ніхто не пови-
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нен зазнавати люстрації згідно особистих думок і власних переконань або хоча 

б тому, що асоціюється з якої-небудь організацією, яка на момент об'єднання 

або проведення діяльності, є законною і не здійснювала жодних серйозних по-

рушень прав людини. Люстрація дозволяється тільки щодо тих осіб, які наспра-

вді брали участь, спільно з державними органами, в серйозних порушеннях 

прав і свобод людини. 

5. Стаття 2 закону, встановлює одне із основних колективних покарань, 

перелічених у відношенні права балотуватися на виборах і право бути обраним 

до високих державних органів для осіб, які належали до певних політичних та 

ідеологічних структур. Законодавчі положення цієї статті суперечать статтям 37 

і 38 Конституції, які закріплюють право бути обраним і в яких відповідні забо-

рони чітко й вичерпно перераховані. Зрозуміло, що положення статті 2 Закону 

про люстрацію виходять за межі конституційних рамок, створивши нову забо-

рону на право доступу до державної служби, яка не узгоджується зі статтею 53 

Конституції, що стосується обмежень на здійснення певних прав і свободи.  

6. Суд вважає, що Закон про люстрацію порушує принцип заборони зво-

ротної сили, закріплене в ч.2 статті 15 Конституції, яка визначає: "Закон наби-

рає чинності тільки в майбутньому, за винятком більш сприятливого закону, 

який зменшує кримінальні або адміністративні санкції". Закон поширюється на 

факти, що відбуваються і дій, скоєних після вступу його в силу. Таким чином, 

він не може встановлювати, що, коли громадянин діє в рамках закону і в їх дусі, 

він не може і не повинен буди підданим оцінці з боку будь-яких можливих 

майбутніх правил. Суд зазначає, що Закон про люстрацію був прийнятий через 

21 рік після падіння комунізму. Отже, не будучи вирішальним сам по собі, на 

думку Суду, йдеться про непропорційний характер обмежувальних заходів, на-

віть якщо вони переслідують законну мету. Пропорційність заходів пересліду-

ваної мети повинні бути розглянуті в кожному конкретному випадку з ураху-

ванням оцінки політичної ситуації в країні, а також інших обставин [185]. 

Громадянство Румунії: зміни до закону 2009 р. Закон про громадянство в 

Румунії було схвалено ще 1991 р., проте після вступу до Європейського Союзу, 
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в 2009 р. цей закон було істотно оновлено [186]. Згідно статті 8 нової редакції 

закону "Про громадянство" румунське громадянство може надаватися на про-

хання  особі без громадянства або іноземному громадянину, якщо прохач гро-

мадянства виконав наступні умови: а) народився і проживає на день прохання 

громадянства на території Румунії; або якщо не народився на даній території, 

але проживає на законних підставах на території Румунії не менше 8 років, або 

якщо перебуває в законному шлюбі і проживає спільно з громадянином Румунії 

не менше 5 років з дня укладення шлюбу; b) проявляє своєю поведінкою, діями 

і ставленням лояльність до Румунії, не вживає і не підтримує дії, спрямовані 

проти законного порядку або національної безпеки і заявляє, що і в минулому 

не робив подібних дій; с) досяг повноліття (18 років); d) забезпечений на тери-

торії Румунії законними засобами для повноцінного існування, в умовах, пе-

редбачених законом "Про режим іноземних громадян"; е) не притягувався до 

відповідальності на території Румунії або за кордоном за правопорушення, що 

робить його негідним бути громадянином Румунії; f) володіє румунською мо-

вою і елементарними поняттями румунської культури і цивілізації в достатній 

мірі для інтеграції в суспільне життя; g) знає Конституцію і національний гімн 

країни. Зміни до закону передбачили, що строки, передбачені у ст.1 пункт (а) 

можуть бути скорочені вдвічі у випадку, якщо прохач є відомою на міжнарод-

ному рівні особистістю або інвестував в економіку Румунії суму, що перевищує 

500 000 євро. 

Можливість подвійного громадянства прямо передбачено ст.10 закону, 

яка встановлює: "(1) Румунське громадянство може бути надано особі, яка його 

втратила або яка вимагає його відновлення, із збереженням іноземного грома-

дянства та проживання в країні або за кордоном, якщо відповідним чином ви-

конає умови, передбачені ст.8 абз.1 пункти b), с) , d) і е)". 

Заяву про отримання громадянства особи, які проживають на території 

інших держав, подають до відповідних дипломатичних представництв (консу-

льств) Румунії й згідно ч.2 і 3 ст.19 закону перед керівником дипломатичного 

представництва (консульського відділу) приносить присягу такого змісту: 
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"Присянаю бути вірним батьківщині і румунському народу, захищати права і 

національні інтереси, дотримуватися Конституції і законів Румунії". 

Важливо вказати й на положення ст.24 закону, які встановлюють підстави 

для скасування румунського громадянства, яке не стосується тих, хто набув 

громадянство за народженням, але прямо стосується тих громадян, які набули 

його і проживають на території інших держав. Відтак, румунське громадянство 

може бути скасоване особі, яка: а) перебуваючи за кордоном, здійснює особли-

во тяжкі злочини, що шкодять інтересам Румунії, або ущемляє імідж Румунії; b) 

перебуваючи за кордоном, зараховується у збройні сили держави, з якою Руму-

нія припинила дипломатичні відносини або з якою перебуває у стані війни; с) 

отримала румунське громадянство шляхом шахрайства; d) відома своїми зв'яз-

ками з терористичними угрупованнями або підтримувала їх будь-якими спосо-

бами або вчинила інші вчинки, що ставлять під загрозу безпеку країни. 

По-перше, наведене означає, що Румунія змінами до закону "Про грома-

дянство" 1991 р., внесеними на надзвичайним указом Президента в 2009 р. 

спростила надання (відновлення) громадянства Румунії для іноземних грома-

дян, в тому числі й тих, які проживають на території інших держав. Закладаючи 

до тексту закону формулювання "колишні громадяни Румунії, які втратили до 

22 грудня 1989 румунське громадянство з незалежних від них причин, або ж 

якщо громадянство було скасовано без їх згоди, так само як і їхні нащадки до II 

коліна", законодавець мав на увазі осіб (їх нащадків), які проживали на землях, 

які до Другої світової війни належали (або контролювалися) Румунією. При 

цьому вочевидь річ не іде лише про Бессарабію (сьогодні Молдова) та Північну 

Буковину (сьогодні Чернівецька область в Україні), а й також ширше коло "те-

риторіальних надбань" Румунії в період після початку радянсько-німецької вій-

ни 1941 – 1945 років. Виступаючи союзником нацистської Німеччини, Румунія 

окупувала частину українських земель (УРСР), які нині становлять частину 

Вінницької, Одеської та Миколаївської областей з центром у м. Одеса (терито-

ріальна одиниця "Трансністрія") [Див.: 187]. "Трансністрія" вважалася складо-

вою румунської держави того часу, що передбачало певний законодавчий зв'я-
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зок її населення з окупаційною державою. З наведеного проявляється широкий 

масштаб населення, нащадки якого згідно закону "Про громадянство" Румунії, 

можуть претендувати на отримання румунського громадянства. По-друге, Ру-

мунія законодавчо уможливила подвійне громадянство, хоча публічно вислов-

лювала занепокоєння подібними кроками Угорщини, якими скористалися етні-

чні угорці на території Румунії (Трансильванія). 

 

4.4. Протидія корупції: законодавчі й інституційні аспекти 

Стан корупції в Румунії викликав занепокоєння в інститутах Європейсь-

кого Союзу на момент приєднання країни до наднаціонального утворення (2007 

р.) проблема недостатньої протидії корупції вважалася головною претензією 

ЄС. Хоча на етапі підготовки до вступу Румунії до ЄС країна докладала бага-

тьох зусиль у цьому напрямі. Ще в 2002 р. було створено Національну проку-

рорську службу з боротьби проти корупції, яка внаслідок реорганізації в 2006 р. 

була перетворена в Національний антикорупційний директорат (Directia 

Nationala Anticoruptie - NAD).  

Рішення про створення цього спеціалізованого інституту для розсліду-

вання і кримінального переслідування в сфері корупції було прийняте в 2000 р., 

коли стало очевидно, що існуючі національні органи, створені при уряді чи при 

президентові, які відповідають за координацію зусиль у боротьбі з корупцією, 

не в змозі добитися серйозних успіхів у стримуванні корупції.  

Законодавчий статус НАД був закладений у надзвичайному рішенні Уря-

ду № 43/2002, яке було підтверджено Законом № 503/2002 [188]. Цим законом 

було водночас внесено зміни до надзвичайного рішення Уряду № 43/2002 (акт 

делегованого законодавства), зокрема, стаття 8 в новій редакції встановлювала, 

що  Головний прокурор Національного антикорупційного директорату призна-

чається на строк 6 років, може бути повторно призначений не більше одного 

разу і звільняється з посади Президентом Румунії, за пропозицією Вищої ради 

магістратури на підставі  рекомендації міністра юстиції. Міністр юстиції пови-

нен внести до Вищої ради магістратури одну або більше рекомендацій. У статті 



177 
 

9 визначалося, що для того, щоб бути призначеними до НАД прокурори повин-

ні мати видатні професійні якості і результати у боротьбі з корупцією [189]. 

Директорату були передані у підвідомчість справи за злочинами, перера-

хованими у Законі № 78/2000 "Про попередженні, виявлення та судове переслі-

дування злочинів, пов'язаних з корупцією" (з поправками від 2003 і 2004 рр.) 

[190].  

Згідно статті 1 вказаного Закону встановлюються заходи щодо попере-

дження, виявлення та покарання корупційних діянь, і застосовується до наступ-

них осіб: а) які здійснюють публічну функцію, незалежно від того, як вони 

отримали доступ до неї, в органах державної влади або установах; б), які пос-

тійно або тимчасово, в силу визначеної законом функції або завдання, беруть 

участь у прийнятті рішень або можуть впливати на надання публічних послуг у 

комерційних компаніях, національних компаніях, національних товариствах, 

кооперативних утворень або в інших одиницях; в) які здійснюють контроль за 

дотриманням закону; г) які забезпечують спеціалізовані підрозділи щодо нагля-

ду за дотриманням пунктів а) і б) в частині, в якій вони беруть участь у прий-

нятті рішень або можу впливати; ґ) які, незалежно від їх положення, посади, 

здійснюють контроль або надають спеціалізовану допомогу, в частині, якщо 

беруть участь у прийнятті рішень або можуть впливати щодо: операцій, які 

включають циркуляцію капіталу, операцій банку, іноземної валюти або креди-

тів, інвестиційні операції в фондових біржах, страхування, взаємні інвестиції 

або про банківські рахунки і прирівняні до них, щодо вітчизняних і міжнарод-

них комерційних угод; д) зайняття лідируючих посад у політичній партії, проф-

спілці, організації або є роботодавцями в некомерційному об'єднанні або фонді; 

е) інші особи, ніж ті, про які йшлося в попередніх пунктах, якщо це передбаче-

но законом. Цей закон кореспондується з Кримінальним кодексом Румунії, 

встановлюючи або корегуючи кримінальну відповідальність за корупційні пра-

вопорушення. Згідно його статті 7 Закону підкуп щодо вищеперерахованих осіб 

карається покаранням, передбачених у статті 255 Кримінального кодексу, мак-

симум якого збільшується на два роки [191]. 
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У статті 13 цього ж Закону прямо вказується навіть, що лідери партій чи 

профспілок, які використовуються свій вплив або владу для цілей отримання 

для себе або для іншої особи гроші, товари або інші необгрунтовані переваги, 

повинні бути покарані позбавленням волі на строк від одного року до п'яти ро-

ків. Нецільове використання коштів, отриманих від загального бюджету Євро-

пейських Співтовариств або бюджетів, керованих ними або від їхнього імені 

карається позбавленням волі на строк від 6 місяців до 5 років, а якщо таке діян-

ня призвело до серйозних наслідків – покарання встановлене у вигляді позбав-

лення волі на строк від 5 до 15 років (стаття 182).  

У законі дається широке визначення корупції. Відповідно, матеріальна 

юрисдикція НАД охоплює як традиційні склади злочинів, наприклад, отриман-

ня і давання хабара, так і ряд злочинів, пов'язаних з корупцією, а також злочи-

нів, спрямованих проти фінансових інтересів Європейського Союзу. Поправки, 

які послідовно вносилися до законодавства, були покликані зосередити зусилля 

НАД на виконанні завдання по боротьбі з корупцією серед високопосадовців. 

Менш значущі випадки корупції залишаються в юрисдикції звичайних органів 

прокуратури. У статті 13 вказаного рішення уряду Румунії вказується, що 

юрисдикція Національного антикорупційного директорату охоплює: 

1.Злочини, передбачені в Законі № 78/2000 для запобігання, виявлення і 

припинення корупційних злочинів з подальшими змінами та доповненнями бу-

де, якщо вони вчинені в одному з наступних випадків: (а) якщо, незалежно від 

категорії осіб, які їх вчинили, вони викликали матеріальний збиток вище, ніж 

еквівалент в 200.000 євро, або особливо тяжке порушення діяльності державно-

го органу, державної установи або будь-якої іншої юридичної особи, або якщо 

значення суми або цінності, яке являє собою об'єкт корупційного злочину, є 

вищим, ніж еквівалент в 10.000 євро; б) якщо, незалежно від вартості матеріа-

льного збитку або серйозності порушень у діяльності органів державної влади, 

державної установи або будь-якої іншого юридичної особи, або від вартості су-

ми або цінностей, яке являє собою об'єкт корупційного злочину, їх вчиняють: 

депутати, сенатори, члени уряду, державні секретарів, їх заступники та особи, 
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віднесені до них, заступники міністрів, судді Верховного суду касації і юстиції 

та Конституційного суду, інші судді і прокурори, члени Вищої ради магістрату-

ри, голова Законодавчої Ради, її заступник. омбудсмен і його заступники, пре-

зидентські і державні радники в межах Адміністрації Президента, державні ра-

дники прем'єр-міністра, члени і фінансові регулятори Рахункової палати і раху-

нкових палат регіонів, голова і заступники голови Національного банку Руму-

нії, президент і віце-президент Ради конкуренції, офіцери, адмірали, генерали і 

маршали, співробітники поліції, президенти і віце-президенти окружних рад, 

генеральний примар і його заступники в муніципалітеті Бухареста, мери та ві-

це-мери районів Бухаресту, мери і віце-мери муніципалітетів, окружні радники, 

префекти, заступники префектів, особи, які займають керівні посади в центра-

льних та місцевих державних установах та органах влади, директори націона-

льних компаній і товариств, банків і торгових компаній, де держава є основним 

акціонером, державних установ, що мають повноваження в процесі приватиза-

ції, судові виконавці і ліквідатори. 

2. Злочини проти фінансових інтересів Європейського співтовариства, 

злочинів, передбачених у Законі № 241/2005 для запобігання та боротьби з ухи-

ленням від сплати податків, якщо матеріальний збиток, який буде завдано та-

кими діями буде перевищено еквівалент в 1.000.000 євро [189]. 

Згідно закону прокурори і слідчі НАД мають такі спеціальні повноважен-

ня: вести приховане спостереження; здійснювати перехоплення інформації; ве-

сти таємне розслідування; здійснювати доступ до фінансових даних і баз даних; 

проводити моніторинг фінансових операцій; вживати заходів щодо захисту 

свідка, потерпілого чи експерта тощо. Центральний офіс Директорату знахо-

диться в Бухаресті, а його 15 регіональних відділень територіально співпадають 

з Апеляційними судами й перебувають у прямій підпорядкованості до Головно-

го прокурора. Директорат очолює Головний прокурор, який за рангом є заступ-

ником Генерального прокурора при Верховному суді касації та юстиції. Голов-

ного прокурора НАД, його заступників та головних прокурорів територіальних 

відділень НАД призначає Президент Румунії за поданням Міністра юстиції піс-
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ля узгодження з Вищою радою магістратури стром на три роки з правом повто-

рного призначення. Прокурори НАД призначаються на невизначений строк на-

казом Головного прокурора НАД за погодженням з Вищою радою магістрату-

ри. До кандидатів на посаду прокурора НАД ставляться такі вимоги: позитивні 

характеристики попередньої професійної діяльності; високі моральні якості; 

досвід роботи на посаді прокурора або судді не менше 6 років [189]. 

Незважаючи на те, що НАД є за своєю суттю прокурорської службою, в 

його штаті налічується значна кількість слідчих (офіцерів судової поліції) і фа-

хівців у різних галузях, які знаходяться в повному підпорядкуванні у прокуро-

рів НАД і які не пов'язані відносинами звичайної субординації, характерними 

для службовців правоохоронних органів. Це є додатковою гарантією незалеж-

ності досудового розслідування, а також сприяє більш ефективному збору дока-

зів. Слідчий склад НАД формується шляхом делегування співробітників. Мі-

ністр внутрішніх і адміністративних справ за поданням Головного прокурора 

НАД приймає рішення про делегування співробітників, яке є підставою для ви-

дання Головним прокурором наказу про призначення на посаду слідчого НАД. 

Слідчі призначаються на 6-річний строк з правом одноразового продовження 

строку повноважень. У період перебування на цій посаді офіцер судової поліції 

може займатися лише слідчою роботою, дорученою йому прокурором НАД. 

Склад експертів призначається Головним прокурором НАД на невизначений 

строк з числа працівників державних установ з урахуванням думки керівників 

цих установ.  

Станом на лютий 2006 р. у штаті НАД перебувало всього 345 посад, з них 

130 прокурорів і 170 офіцерів судової поліції. Важливо підкреслити, що висту-

паючи за своєю природою органом судового переслідування, НАД здійснює 

свою діяльність згідно з механізмами підзвітності, які характерні для судових 

органів Румунії. Крім того, згідно з законом НАД зобов’язаний надавати щорі-

чний звіт про свою діяльність і виконання поставлених задач у Вищу раду суд-

дів, а також міністру юстиції не пізніше лютого щорічно (міністр юстиції на ос-

нові звіту подає до парламенту лише висновок щодо нього) [192, с.88-89]. Ста-
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ном на 1 січня 2012 р. штат Директорату було збільшено майже вдвічі – до 677 

посад. Національний антикорупційний директорат, як це випливало з законо-

давства зосередив свою діяльність на феномені політичної корупції. І результа-

ти його діяльності стали вражаюче ефективними як для Європейського Союзу, 

так і для румунського суспільства. За офіційними даними, станом на 2014 р. за 

період діяльності спецслужби 28 членів парламенту були або засуджені або пе-

ребувають під слідством у зв’язку з корупційними злочинами. Крім того, біль-

ше 100 мерів та віце-мерів були засуджені за звинуваченням у привласненні 

державних контрактів членами сім'ї і друзями або за подібні зловживання. 

Привертає увагу пріоритетність і ґрунтовність у створенні інституційної 

системи протидії саме політичній корупції в Румунії, в основі якої - Національ-

ний антикорупційний директорат при Генеральній прокуратурі. Маючи най-

краще ресурсне забезпечення на основі національних і європейських бюджет-

них коштів, дана система заснована на міжнародних зобов’язаннях Румунії та 

нормах законодавства, яке акцентує увагу на її: 1) інституційній незалежності, 

зовнішній (щодо інших інституцій) і внутрішній (незалежність службових осіб); 

2) аполітичності та націленості на результат. Прокурори в системі Національ-

ного директорату боротьби з корупцією, які організовували роботу слідчих в 

ході розслідування, підтримували обвинувачення в суді і система набувала 

професійної й мотивованої завершеності. Як структура Національний антико-

рупційний директорат демонстрував зразки відкритості з метою організації 

громадської підтримки антикорупційної діяльності. 

Як наслідок проведених змін, у 2014 р. Єврокомісія оцінила антикоруп-

ційні зусилля Румунії на високому рівні [193]. Хоча ще на початку 2000-х років 

та на момент вступу до ЄС вони оцінювалися надто скромно з огляду на такі 

обставини: а) практичну відсутність протидії політичній корупції, зловживань і 

збагачення на вищому політичному рівні; б) низьку кількість кінцевих обвину-

вальних вироків суду за корупційними справами (які вступили в законну силу). 

За період після вступу країни до ЄС в 2007 р. ситуація кардинально змінилася і 

Доповідь Єврокомісії у 2014 р. показав активність і результативність протидії 
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політичній корупції в Румунії. Результати за останні роки діяльності в сфері 

протидії політичній корупції в цій державі настільки вражаючі, що послужать 

зразком і уроком для інших держав, в тому числі для України. Необхідно підк-

реслити й те, що окрім протидії політичній корупції, у загальному порядку в 

країні й надалі здійснювалася діяльність щодо протидії корупції "звичайними" 

засобами – прокуратурою, поліцією, іншими правоохоронними органами. У 

Доповіді Єврокомісії в 2014 р. відзначається важливість Національної стратегії 

боротьби з корупцією на 2012-2015 роки, що була прийнята урядом і схвалена 

парламентом у 2012 р. [194]. Стратегія містить міждисциплінарний підхід і ви-

магає розробки секторальних та окремих положень антикорупційних стратегій 

в усіх напрямках. Національна стратегія по боротьбі з корупцією має проектний 

підхід, тобто кількість заходів покриті за допомогою конкретних проектів 

зв’язком із ресурсами. Для протидії корупції на вищому рівні була удосконале-

на нормативно-правова база, в тому числі зроблені кроки з реформування Кри-

мінального кодексу та Кримінально-процесуального кодексу, які набули чинно-

сті на початку 2014 р. Ці реформи спрямовані на професійне налаштування но-

рмативно-правової бази, зміцнення правоохоронних органів і антикорупційних 

інституцій та забезпечення підвищення їх ефективності, а також – узгоджену 

практику судових органів у розгляді справ про корупцію на високому рівні. У 

2016 р. обговорювалася нова "Національна стратегія боротьби з корупцією на 

2016 - 2020 роки", зміст якої представляє інтерес для відповідної практики в 

Україні [195]. 

Крім того, було відлагоджена взаємодія Національного антикорупційного 

директорату з іншими спеціальними службами, уповноваженими на протидію 

корупції, передовсім з Головним управлінням протидії корупції МВС (DGA), 

яке займається боротьбою з корупцією всередині поліції, та Національним аге-

нтством цілісності (ANI), яке займається перевіркою конфлікти інтересів, по-

рушення вимог несумісності та випадки особистого збагачення державних по-

садових осіб.  
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У Доповіді Єврокомісії вказувався на зв'язок з рівнем корупції в Румунії 

рівня її тіньової економіки, який був оцінений у 2012 р. як 29,6% ВВП і висту-

пав другим за величиною відсотку серед держав у Європейському Союзі. Було 

вказано також іще на декілька чинників, які впливали на рівень політичної ко-

рупції, зокрема: а) відсутність достатнього законодавства, яке би гарантувало 

прозорість фінансування політичних партій, доступу до їх фінансової звітності; 

б) необхідність створення законодавчої основи для захисту суб’єктів – інфор-

маторів про корупційні правопорушення (захист від помсти та їх захист іден-

тифікації); в) відсутність законодавства щодо прозорості лобіювання, в тому 

числі обов'язкової реєстрації або зобов'язання державних службовців повідом-

ляти про контакти з лобістами; г) недосконалість законодавства щодо свободи 

слова, використання журналістики з корисливих політичних мотивів, вплив і 

залякування суддів, які розглядають резонансні справи. 

Тим не менше, внаслідок внутрішніх перетворень Національного антико-

рупційного директорату уже від 2006 р. дана спецслужба розпочала формуван-

ня значного послужного списку випадків корупції на високому рівні, свідчен-

ням чого стало те, що Європейська комісія у Доповіді у липні 2012 р. вказала, 

що "продуктивність НАД в розслідуванні та кримінальному переслідуванні 

справ про корупцію на високому рівні можна вважати одним з найбільш знач-

них досягнень, зроблених в Румунії після вступу".  

Досягнення НАД в цифрах насправді унікальні. З 1 січня 2006 р. по жов-

тень 2012 р., було пред'явлено звинувачення 4738 особам, з яких 2101 займали 

важливі посади. Загальна картина звинувачених НАД включає одного колиш-

нього прем'єр-міністра, 9 міністрів, 5 державних секретарів, 23 депутатів пар-

ламенту, 105 мерів та віце-мерів, 8 президентів і віце-президентів окружних 

рад, 8 директорів національних установ, 40 директорів національних компаній і 

автономних органів управління, 42 офіцерів фінансової гвардії, 48 працівників 

правових установ. За цей же період частка обвинувальних вироків  за справами 

НАД у кількості кінцевих судових вироків досягла 90,25%. У цей же період (з 1 

січня 2006 р. по жовтень 2012 р.), 1496 обвинувачених були засуджені в кінце-
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вих судових вироках, з яких майже половина пройшли вищі політичні ешелони, 

в тому числі: один колишній прем'єр-міністр, один з із членів уряду 8 депутатів 

парламенту, один статс-секретар міністерства, 26 мерів, заступників мерів і 

префектів, 50 директорів національних компаній та державних установ, 60 по-

садових осіб контролюючих органів [Див.: 195].  

У цей же час Національне агентство цілісності (ANI) посилило роботу 

згідно власних повноважень. Румунія розробила необхідну основу як для кри-

мінального переслідування корупції високого рівня і для незалежної перевірки 

збагачення, потенційних конфліктів інтересів і несумісності державних посадо-

вих осіб - всі ці питання є ключовими елементами політики у сфері боротьби з 

корупцією. На високопосадовців поширюються суворі зобов'язання щодо розк-

риття інформації про активи, а їх декларації про активи є загальнодоступними. 

Водночас, Єврокомісія відзначила, тим не менш, що політична підтримка для 

поточного діяльності в цьому напрямку, як з законодавчої та інституційної точ-

ки зору, була недостатньою. Починаючи з 2008 р. ANI виявлено понад 469 ви-

падків несумісності, 194 адміністративних і кримінальних конфліктів інтересів, 

46 випадків необґрунтованого багатства, 346 випадків можливих кримінальних 

злочинів і застосовано більш ніж у 5200 штрафів за порушення законодавства 

про розкриття активів. Серед чиновників, щодо яких велося слідство цим ві-

домством: 50 депутатів Парламенту, 12 президентів і віце-президентів місцевих 

рад, 10 міністрів і державних секретарів і більше 700 місцевих виборних поса-

дових осіб, керівників державних органів, поліцейських, суддів і т.д. Про ре-

зультативність діяльності ANI свідчить те, що більше 80% її рішень щодо не-

сумісності і конфліктів інтересів залишаються остаточними [192].  

Парламент Румунії підтримував подання на зняття депутатської недотор-

каності. У період з 2007 по середину 2012 р. НАД через Генеральну прокурату-

ру подав 7 подань на розгляд парламенту для зняття імунітету депутатів, щодо 

яких проводиться розслідування і 5 до румунського президента щодо розсліду-

вання міністрів і колишніх міністрів. Парламент затвердив 5 із цих 7 запитів, а 

інших, в той час як президент схвалив всі запити. З 2007 до середини 2013 р. 
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було три подання про попередній арешт депутатів: в одному випадку прохання 

було відхилене, а в двох інших випадках задоволене. 

Здійснювалися заходи щодо захисту від корупції судової системи. Від 1 

січня 2006-го до четвертого кварталу 2012 р. НАД пред'явлено звинувачення 23 

суддям і 30 прокурорам (кінцеві вироки за звинуваченням у корупції щодо 12 

суддів та 11 прокурорів). Показово, що в останні роки шість випадків стосува-

лися суддів Верховного суду, в тому числі керівників секцій - їм були пред'яв-

лені звинувачення в хабарництві, у зловживаннях у корисливих цілях і співуча-

сті в інших злочинах. Були пред'явлені звинувачення в корупції навіть двом 

членам Вищої ради магістратури. У серпні 2013 р. Вища рада магістратури під-

тримала законодавчу пропозицію Міністерства юстиції щодо позбавлення спе-

ціальної пенсії суддів, щодо яких мають місце кінцеві вироки за звинуваченням 

у корупції і злочинів, пов'язаних із здійсненням їх повноважень. 

У 2013 р. НАД щодо 768 осіб здійснювало розслідування про вчинення 

ними різних корупційних правопорушень. З іншого боку, в тому ж році суди 

винесли 280 вироків, з яких 170 були остаточними вироками (60%). Суди за ко-

рупційні злочини засудили загалом 484 осіб (з них 247 за остаточними вирока-

ми). Із засуджених 83 були співробітниками МВС Румунії. Протидія корупції 

всередині поліції залишалося пріоритетом Головного управління протидії ко-

рупції МВС (DGA) і результати діяльності цього підрозділів також були ваго-

мими. Аналіз кінцевих вироків щодо справ, розслідуваних ним з моменту його 

створення показує, що в 2006 – 2013 роки прокурорами за цими справами було 

передано до суду 2005 обвинувальних висновків, суди винесли 1,878 вирок, з 

яких 1091 були залишені в законній силі (58%). Суди засудили загалом 2256 

осіб (з яких 59% отримали кінцеві вироки). Із числа засуджених 748 осіб були 

колишніми співробітниками МВС [196].  

НАД провів аналіз розслідуваних справ (Резюме діяльності НАД за пері-

од 2005 – 2012 р. 10 жовтня 2012 р. № 721 / VIII / 3) і вивів характерний зв'язок 

між посадами і типовими корупційними правопорушеннями, які вчиняються з 

використанням відповідних повноважень, зокрема: міністри і державні секрета-
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рі - незаконне привласнення грошових коштів або незаконні зміни у призна-

ченні бюджетних коштів; члени парламенту – незаконне втручання в роботу рі-

зних установ (міністерств, відправлення правосуддя, поліції), з метою незакон-

ного вирішення різних проблем; особи, які перебувають на керівних посадах на 

місцевому рівні – обман в ході відкритих конкурсів (тендерів) на користь пев-

них людей чи обман європейських фондів, незаконні відшкодування або недоо-

цінка товару в ході закупівель; судді – винесення неправомірного рішення в 

обмін на хабарі або вчинення впливу на колег з метою уникнення якого-небудь 

рішення в кримінальному чи цивільному судочинстві. 

Досвід НАД у Румунії є загалом успішним на тлі не лише спеціалізованих 

органів протидії корупції в Литві та Хорватії, а й також у Швеції та Іспанії, в 

тому числі з причин того, що кращі практики попередніх десятиліть у цій сфері 

були втілені в ньому [Див.: 197; 198]. В свою чергу, пріоритетність зусиль у на-

прямі протидії політичній корупції в Румунії випливало не тільки з вимог Єв-

ропейського Союзу на етапі вступу країни, а й також було засноване на емпіри-

чних даних, які підтверджували закономірність - якість політичних інститутів 

держави визначає її економічний і соціальний розвиток [199]. В ході системної 

діяльності протидії корупції в Румунії важливими виступають оцінки рівня ко-

рупційного навантаження на окремі сфери публічного управління (судова сис-

тема, законодавча влада, реєстрація нерухомості, державні закупівлі тощо) з 

боку бізнес-середовища, який визнається одним із найбільш об'єктивних. З цьо-

го аспекту широко використовувався досвід США [200]. Так само ефективність 

протидії корупції вимірюється рівнем довіри суспільства до спеціалізованого 

органу - в Румунії в 2015 р. НАД користувався довірою 61,2 % опитаних [201]. 

Як наслідок наведеного, у 2014 р. Європейська комісія відзначила НАД як 

одну з п'ятьох найбільш ефективних антикорупційних спецслужб у рамках ЄС, 

навівши такі дані: "Протягом останніх семи років НАД висунув обвинувачення 

більш як 4700 особам, 90,25% його обвинувачень були підтверджені остаточ-

ними судовими рішеннями, майже 1 500 обвинувачених були визнані винува-

тими за остаточними судовими рішеннями, майже половина з них займала по-
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сади дуже високого рівня. Ключем до цих результатів виступала структура 

НАД, яка включає в себе, окрім прокурорів, які ведуть у контролюють розслі-

дування, судову поліцію та фахівців з економіки, фінансів та сфери ІТ [202].   

Роблячи підсумки вибудови системи протидії корупції в Румунії необхід-

но зробити такі висновки. По-перше, слід визнати, що саме процес підготовки 

держави до вступу в Європейський Союз і перебування в умовах його правопо-

рядку, стало найпершим фактором, який впливав на створення де-факто нової 

системи протидії корупції в Румунії. Цей вплив проявлявся різноманітно: через 

підготовку кадрів, допомогу фінансовими коштами, широке співробітництво з 

спеціалізованими інститутами інших держав – учасників ЄС і найбільше – че-

рез жорсткий контроль інститутів Європейського Союзу в цьому питанні. Ру-

мунії неодноразово Європейською комісією та іншими органами ЄС висловлю-

валися претензії з приводу недостатньої роботи у напрямі протидії корупції, 

небажання румунського керівництва реально боротися з корупцією, особливо 

на вищому політичному рівні. Той факт, що Румунія разом із Болгарією в 2014 

р. залишалася за межами Шенгенської зони, також показував наведений підхід 

ЄС і одночасно мотивував політичне керівництво держави до активної діяльно-

сті в цьому напрямі. 

По-друге, розвиток антикорупційної системи в Румунії засвідчив розу-

міння таких її параметрів як комплексність та ґрунтовність. Система протидії 

корупції складається з правового (норми міжнародного та внутрішнього права) 

та інституційного компонентів. Норми міжнародних договорів, зокрема конве-

нції ООН, визначали основні параметри цієї системи, закладаючи в ній такі 

ознаки як незалежність та позапартійність, уможливлення здійснення активної 

діяльності за межами політичного впливу. Інституційний компонент системи, в 

основі якого – Національний антикорупційний директорат, також був заснова-

ний на низці параметрів, зокрема: а) зосередження на корупційних злочинах 

значних масштабів або вчинених посадовими особами органів державної влади 

високого рівня; б) поєднання в НАД прокурорів, співробітників поліції і експе-

ртів, що дозволило створити високопрофесійну й відносно замкнуту систему, 
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яка є спроможною самостійно досягати результату (від порушення справи до 

підтримання обвинувачення в суді). Таке поєднання водночас дозволяло підт-

римувати мотивацію прокурорів НАД до результативності роботи на всіх стаді-

ях процесу; в) внутрішня організація НАД забезпечувала незалежність і дина-

мічність структури та водночас високу результативність; г) головний результат 

діяльності НАД полягав у одному – кількість кінцевих вироків судів у справах, 

які НАД порушував і розслідував.  

По-третє, масштаби діяльності щодо протидії корупції в Румунії, яка піс-

ля вступу держави в ЄС у 2007 р. набула системного й цілеспрямованого харак-

теру, відображаються в кількісних і якісних показниках. Аналіз результатів дія-

льності НАД, здійснюваної в серпні 2005 - жовтні 2012 р. показало, що цей 

правоохоронний орган перетворився в організацію з консолідованим досвідом у 

боротьбі з корупцією середнього і високого рівня. Спостерігається постійний 

прогрес щодо обсягу роботи слідства і пред'явлення звинувачень у корупційній 

діяльності, має місце різноманітність галузей, у яких проводиться слідство. 

Прогрес проявляється також у резонансних справах, з урахуванням можливос-

тей людей, обвинувачених у вчиненні корупційних злочинів або вартості шко-

ди, зазначеної в обвинувальних висновках. 

 

Висновки до розділу 4. 

Дослідження змісту реформування національного правопорядку в Румунії 

в контексті дозволяє прийти до таких висновків. 

1.Головною ціллю реформи системи правосуддя в Румунії виступало за-

безпечення незалежності судової влади як інституційної системи та суддів як її 

носіїв. Для досягнення і гарантування такого стану були передбачені конститу-

ційні та законодавчі засоби, які унеможливлюють вплив на систему правосуддя 

та суддів з боку інших гілок влади, забезпечення такого статусу судді, який до-

зволяє йому здійснювати конституційні повноваження. 

Значимість досягнення незалежності судової влади та забезпечення неза-

лежності суддів зумовила заснування в Румунії (як і в інших державах – членах 
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ЄС) окремого конституційного органу – Вищої ради магістратури, наділеного 

засобами гарантування незалежності судів і суддів, зокрема: затвердження про-

ектів законів, які стосуються судової діяльності; висновок щодо проекту бю-

джету судової влади; затвердження заходів щодо розширення чи скорочення 

штату суддів; участь у процедурі призначення суддів (пропозиція Президенту 

Румунії); участь у процедурі звільнення суддів (пропозиція Президенту Руму-

нії); вирішення питань просування по службі суддів; пропозиція Президенту 

Румунії щодо представлення до державних нагород суддів; реагування на ситу-

ацію, коли суддя потребує захисту від будь-яких дій, які можуть вплинути на 

незалежність або неупередженість, або можуть створити підозри щодо нього 

(стаття 30 Закону про Вищу раду магістратури); згода на обшук, затримання 

або арешт судді та його помічника.  

2. Головний акцент в організації прокуратури Румунії робився на незале-

жності прокуратури як інституційної системи. З цією метою Конституцією і за-

коном передбачено низку засобів, які гарантують таку незалежність. Особливу 

увагу необхідно звернути на інституційне відокремлення системи прокуратури 

та її "прив’язку" до судової системи. Прокуратура в Румунії очолюється Гене-

ральним прокурором при Верховному суду касації та юстиції, який організа-

ційно підконтрольний міністру юстиції в межах, визначених законом, і не пере-

буває в жодних політичних відносинах з президентом Румунії, парламентом чи 

урядом. У такий спосіб забезпечується його реальне перебування за межами 

політичних відносин.  

Модель організації прокуратури в Румунії відштовхується від позиції, що 

прокуратура є складовою правосуддя й на неї повинні поширюватися подібні 

механізми забезпечення незалежності. Для забезпечення незалежності прокура-

тури в Румунії функціонує передбачений Конституцією орган – Вища рада ма-

гістратури, який наділений такими ж засобами забезпечення незалежності про-

куратури, як і щодо суду.  

3. Після демократичної революції реформування 1989 р. реформування 

поліцейської системи Румунії було проведено в декілька етапів, внаслідок чого 
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поліція загалом імплементувала в свою організацію та діяльність стандарти Єв-

ропейського Союзу. 

По-перше, конституційно поліція Румунії спрямована на її підпорядку-

вання "винятково волі народу", на аполітичність, "гарантування суверенітету, 

незалежності і єдності держави, територіальної цілісності країни і конституцій-

ної демократії" (стаття 117 Конституції Румунії). По-друге, внаслідок реформи 

поліцейська система складається з трьох поліцейських органів у рамках мініс-

терства адміністрації та внутрішніх справ (поліції, прикордонної поліції, жан-

дармерії).  

Поліція Румунії очолюється Генеральною інспекцією, якій підпорядкова-

ні усі підрозділи Поліції. Очолює Генеральну інспекцію генеральний інспектор, 

який призначається на посаду рішенням Прем’єр-міністра Румунії за поданням 

міністра адміністрації та внутрішніх справ і за погодження Корпусу співробіт-

ників національної поліції. У такий спосіб забезпечується інституційне відо-

кремлення Поліції від міністра адміністрації та внутрішніх справ (члена уряду), 

який не здійснює "безпосереднє керівництво" поліцейськими підрозділами.  

4. Процес інтеграції правового порядку Румунії до Європейського Союзу 

пройшов такі стадії як: а) подання заявки на членство в ЄС; б) процес внутріш-

ніх правових перетворень згідно вимог ЄС та контроль за їх ходом з боку інсти-

тутів ЄС; в) укладення Договору про приєднання та його ратифікація; г) інкор-

порація Румунії до владних інститутів ЄС. Процес імплементації вимог ЄС до 

національного правопорядку Румунії спрямовувався Європейською комісією на 

підставі "Копенгагенських критеріїв" через механізм щорічних доповідей про 

"прогрес Румунії" в цьому напрямі. Серед основних проблем у впровадженні 

правових реформ називалися ступінь незалежності судової влади та протидія 

корупції на всіх рівнях. 

5. Роблячи підсумки вибудови ефективної інституційної системи протидії 

корупції в Румунії, необхідно зробити такі висновки. По-перше, слід визнати, 

що процес підготовки держави до вступу в Європейський Союз і перебування в 
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умовах його правопорядку, стало найпершим фактором, який впливав на ство-

рення де-факто нової системи протидії корупції в Румунії.  

По-друге, розвиток антикорупційної системи в Румунії засвідчив розу-

міння таких її параметрів як комплексність та ґрунтовність. Система протидії 

корупції складається з правового (норми міжнародного та внутрішнього права) 

та інституційного компонентів. Інституційний компонент системи, в основі 

якого – Національний антикорупційний директорат (НАД), був заснований на 

низці параметрів, зокрема: а) зосередження на розслідуванні корупційних зло-

чинів значних масштабів або вчинених посадовими особами органів державної 

влади високого рівня; б) поєднання ньому прокурорів, співробітників судової 

поліції і експертів, що дозволило створити високопрофесійну й відносно за-

мкнуту систему, яка є спроможною самостійно досягати результату (від пору-

шення справи до підтримання обвинувачення в суді); в) його внутрішня органі-

зація забезпечувала незалежність і динамічність структури та водночас високу 

результативність; г) головний результат діяльності НАД вимірювався, окрім 

іншого, кількістю кінцевих вироків судів у справах, які НАД порушував і розс-

лідував.  

По-третє, масштаби діяльності щодо протидії корупції в Румунії, яка піс-

ля вступу держави в ЄС у 2007 р. набула системного й цілеспрямованого харак-

теру, відображаються в кількісних і якісних показниках. Якість результатів ан-

тикорупційної діяльності в Румунії проявляється додатково в неупередженості 

щодо різних політичних сил, перебування чи неперебування звинувачуваних 

осіб на посадах у системі влади на момент їх звинувачення; вони представля-

ють увесь політичний спектр країни, усі основні політичні партії, що зумовлює 

довіру суспільства до антикорупційної діяльності, унеможливлення викорис-

тання боротьби з корупцією в якості механізму розправи над політичними опо-

нентами. 
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ВИСНОВКИ 

Дане дисертаційне дослідження вирішує важливе й актуальне наукове за-

вдання, суть якого полягає в дослідженні генезису та реформування правової 

системи Румунії в умовах її інтеграції до Європейського Союзу, обґрунтуванні 

можливості врахування даного знання для удосконалення правових реформ в 

Україні в процесі європейської інтеграції. 

З урахуванням сучасного рівня розвитку вітчизняної правової науки і за-

стосування методологічних підходів до пізнання емпіричної бази предмету до-

слідження, можливо підвести підсумки та зробити такі висновки. 

1. Державно-правова традиція Румунії в ХІХ – ХХ століттях відзначаєть-

ся низкою своєрідних тенденцій. По-перше, конституювавши власну державу в 

другій половині ХІХ ст., опираючись на власну правову традицію, румунський 

народ імплементував цінності європейського конституціоналізму. З першої сві-

тової війни Румунія вийшла як сильна регіональна держава, територія якої зна-

чно зросла, а Конституція 1923 р. надала поштовху розвитку демократичних ін-

ститутів. 

По-друге, незважаючи на значні труднощі та вплив великих тоталітарних 

держав, румунська держава в першій половині ХХ ст. зберегла свою ідентич-

ність, хоч і не уникнувши в кінці 1930-х – першої половини 1940-х років авто-

ритарної влади та фашизму. У період Другої світової війни режим І.Антонеску 

відзначався не лише участю в агресивній війні на боці нацистської Німеччини, 

а й також участю в "етнічних чистках" (Голокості) на окупованих територіях, в 

тому числі на українських землях. 

По-третє, подібно іншим державам Центральної та Південно-Східної Єв-

ропи, після Другої світової війни Румунія та її правова система потрапили під 

вплив СРСР. Поступово за радянським зразком була сформована держава з то-

талітарною публічною владою. Деяка специфіка в зовнішньополітичній орієн-

тації режиму Н.Чаушеску поєднувалися в 1970-1980-х роках з нелегітимним і 

протиправним комуністичним режимом. Характеристики та інститути Румунії 

цього періоду (однопартійна система, заперечення парламентаризму, диктатор - 



193 
 

президент, таємна поліція) підтверджували його приналежність до соціалістич-

ної правової системи. 

2. Правовий зміст демократичної революції в Румунії полягає не в персо-

ніфікованих змінах вищого державного керівництва в кінці грудня 1989 р., а в 

сукупності організаційно - правових заходів, цілями яких виступали відновлен-

ня суверенної влади румунського народу та основних прав людини. З цією ме-

тою за короткий проміжок часу (грудень 1989 р. – травень 1990 р.) були прове-

дені інтенсивні перетворення, які призвели до таких результатів: 

конституйована нова системи тимчасової публічної влади (Фронт націо-

нального порятунку, Тимчасова рада національної єдності), завданням якої бу-

ло підготовка і проведення вільних виборів парламенту і президента; 

створені законодавчі умови для відновлення демократичної (конкурент-

ної) політичної системи; 

проведено перші вільні вибори – до парламенту та Президента, що озна-

чало створення легітимної основи для функціонування публічної влади в Руму-

нії. 

Демократична революція в Румунії істотно відрізнялася від революцій в 

інших державах Центральної і Південно-Східної Європи принаймні такими 

ознаками: а) вона здійснювалася не шляхом переговорів (консенсуальних меха-

нізмів), а з широким застосуванням насильницьких методів і щодо повсталих, і 

щодо усунутого від влади колишнього керівництва; б) в Румунії не було збере-

жено правової континуїти, існуюча на початок революції система влади і пра-

вопорядок були фактично ліквідовані. 

3. У 1989 - 1991 роках окремим феноменом Румунії виступала неписана 

конституція. Якщо революційний процес в інших державах Східної Європи 

отримував утілення у змінах до конституцій, то в Румунії він призвів до негай-

ного скасування соціалістичної конституції та створення практично нового 

правопорядку. Тому після проведення вільних виборів і створення легітимних 

органів державної влади пріоритетом реформ стала підготовка і прийняття но-

вої Конституції. В 1990-1991 роках цей процес характеризувався такими озна-
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ками: а) процедура підготовки і схвалення Конституції була врегульована ок-

ремим актом з силою закону (декретом-законом Тимчасової ради національної 

єдності). Такий підхід випливав також із того, що нова Конституція не могла 

бути прийнята на основі процедур, встановлених попередньою Конституцією; 

б) механізм прийняття Конституції передбачав використання і консенсуальних 

механізмів у Парламенті (більшості і опозиції), і організації найширшої підтри-

мки Основного закону з боку носія установчої влади (румунського народу) 

шляхом референдуму. 

5. Головним фактором, який вливав на розвиток конституціоналізму в 

Румунії 1990-2000-х років була підготовка держави до вступу в ЄС, а пріорите-

тами – розвиток та удосконалення конституційних демократичних інститутів та 

механізму захисту прав людини. Конституція 1991 р. закріпила результати де-

мократичної революції та конституювала основи національного правопорядку в 

Румунії. Її вища юридична сила й підвищена стабільність виокремлюють її роль 

як провідного джерела права.  

Роль Конституції Румунії як джерела права визначається у різних площи-

нах: вона визначає як загальні параметри правопорядку, так і межі правотворчої 

діяльності органів публічної влади (їх нормотворчі повноваження), а також пе-

редбачає механізми взаємодії національної правової системи з міжнародним 

правом та наднаціональними правовими системами, зокрема, Європейським 

Союзом. До інших основних джерел права Румунії належать: 1) закони, схвале-

ні парламентом (органічні закони і звичайні закони); 2) акти делегованого зако-

нодавства, які видаються урядом Румунії (ордонанси і надзвичайні укази); 3) 

інші акти уряду; 4) правові акти ЄС (установчі акти, закони, директиви, рішен-

ня); 5) міжнародні договори. Особливістю системи джерел права в Румунії є 

висока роль і значний обсяг актів делегованого законодавства, в тому числі у 

співвідношенні до законів. 

Реформа Конституції Румунії 2003 р. відрізняється системним характером 

та інструментальністю, що дозволило вирішити низку задач, пов’язаних як із 

вступом до ЄС, так і з удосконаленням національного правопорядку загалом. 
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Про якість конституційної поправки свідчить те, що станом на 2015 р. вона за-

лишається єдиним актом, яким проведені зміни до Конституції 1991 р. Вказана 

реформа зберігає вектор, характерний для подібних реформ в інших державах-

кандидатах на членство в ЄС (створення механізму перенесення частини суве-

ренітету, корекція форми правління тощо), що пояснюється передовсім спіль-

ними умовами та інституційним впливом на ці держави інститутів Європейсь-

кого Союзу. Спільність з іншими державами полягала також у тому, що меха-

нізм проведення такої реформи відображав вимоги легальності (конституційно-

сті) та вимоги легітимності в демократичній державі.  

6. Механізм захисту прав людини в інституційному та юридичному аспе-

ктах спрямований на реальне втілення прав людини в Румунії на індивідуаль-

ному та колективних рівнях. Закріплення змісту основних прав та підстав їх 

обмеження у Конституції сприяє їх змістовному наповненню і водночас не 

применшує ролі тих основних прав людини, які знаходяться за межами консти-

туційного закріплення.  

Особливостями конституційного закріплення основних прав людини в 

Румунії виступає наступне: а) інститут прав людини став одним із основних ка-

налів взаємодії національної правової системи з міжнародним правопорядком. З 

цією метою було закріплено положення про те, що "конституційні норми, що 

стосуються прав і свобод громадян тлумачаться і впроваджуються згідно з Все-

світньою Декларацією прав людини, договорами та іншими міжнародними уго-

дами, в яких Румунія бере участь (ст. 20 Конституції)"; б) формулювання в тек-

сті Конституції Румунії прав і свобод є збалансованим і відображає не постто-

талітарні тенденції, а європейську правову традицію. Прикладом такого підхо-

ду є соціально-економічні права, закріплені в Конституції Румунії, котрі своїм 

змістом істотно відрізняються від українських аналогів у різних аспектах - від-

сутністю "безоплатних" послуг, формулюванням їх у вигляді соціальних цілей 

тощо. 
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7. Заснована на Конституції 1991 р. форма правління в Румунії ідентифі-

кується як "змішана республіка", для якої властива низка ознак, які відрізняють 

її від функціонуючої моделі влади в Польщі, Франції і особливо в Україні.  

Форма правління в Румунії істотно відрізняється від форми правління в 

України, принаймні за такими показниками: а) позиції і роль Президента в сис-

темі публічної влади в Румунії є більш лімітованими конституційними засоба-

ми, тоді як в Україні і після повернення до Конституції в редакції 2004 р. пов-

новаження Президента залишаються вагомими в різних аспектах: щодо преро-

гатив в сфері "гарантування" Конституції України; щодо організаційного впли-

ву на Кабінет міністрів України, в тому числі через акти, які є обов’язковими 

для нього; щодо здійснення керівництва в сфері оборони, національної безпеки 

і зовнішньої політики; щодо призначення і спрямування голів місцевих держав-

них адміністрацій; щодо конституційних засобів впливу на судову владу; б) 

роль уряду в Румунії в системі публічної влади є істотно вищою порівняно з 

його українським аналогом. Крім іншого, уряд Румунії наділений повноважен-

ням видавати акти делегованого законодавства з широкого спектру питань, як-

що вони не включені згідно Конституції до предмету виключного регулювання 

органічними законами; в) Парламент Румунії відіграє ключову роль в системі 

публічної влади цієї держави, на відміну від законодавчого органу в Україні. 

Така характеристика проявляється з урахуванням дієвості здійснення законода-

вчої функції, участі у формуванні уряду, а також в реалізації ефективного пар-

ламентського контролю за діяльністю виконавчої влади та правоохоронних ор-

ганів; г) ступінь латентності форми правління в Румунії є істотно нижчою, ніж 

в Україні, що пов’язане з системними перетвореннями правової системи, а та-

кож з активною протидією корупції у вищих органах державної влади. 

8. Головною ціллю реформи системи правосуддя в Румунії виступало за-

безпечення незалежності судової влади як інституційної системи та суддів як її 

носіїв. Для досягнення і гарантування такого стану були передбачені конститу-

ційні та законодавчі засоби, які унеможливлюють вплив на систему правосуддя 
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та суддів з боку інших гілок влади, забезпечення такого статусу судді, який до-

зволяє йому здійснювати конституційні повноваження. 

Значимість досягнення незалежності судової влади та забезпечення неза-

лежності суддів зумовила заснування в Румунії (як і в інших державах – членах 

ЄС) окремого конституційного органу – Вищої ради магістратури, наділеного 

засобами гарантування незалежності судів і суддів, зокрема: затвердження про-

ектів законів, які стосуються судової діяльності; висновок щодо проекту бю-

джету судової влади; затвердження заходів щодо розширення чи скорочення 

штату суддів; участь у процедурі призначення суддів (пропозиція Президенту 

Румунії); участь у процедурі звільнення суддів (пропозиція Президенту Руму-

нії); вирішення питань просування по службі суддів; пропозиція Президенту 

Румунії щодо представлення до державних нагород суддів; реагування на ситу-

ацію, коли суддя потребує захисту від будь-яких дій, які можуть вплинути на 

незалежність або неупередженість, або можуть створити підозри щодо нього; 

згода на обшук, затримання або арешт судді та його помічника.  

9. Головний акцент в організації прокуратури Румунії робився на незале-

жності прокуратури як інституційної системи. З цією метою Конституцією і за-

коном передбачено низку засобів, які гарантують таку незалежність. Особливу 

увагу необхідно звернути на інституційне відокремлення системи прокуратури 

та її "прив’язку" до судової системи. Прокуратура в Румунії очолюється Гене-

ральним прокурором при Верховному суду касації та юстиції, який організа-

ційно підконтрольний міністру юстиції в межах, визначених законом, і не пере-

буває в жодних політичних відносинах з президентом Румунії, парламентом чи 

урядом. У такий спосіб забезпечується його реальне перебування за межами 

політичних відносин. Модель організації прокуратури в Румунії відштовхується 

від позиції, що прокуратура є складовою правосуддя й на неї повинні поширю-

ватися подібні механізми забезпечення незалежності. Для забезпечення незале-

жності прокуратури в Румунії функціонує передбачений Конституцією орган – 

Вища рада магістратури, який наділений такими ж засобами забезпечення неза-

лежності прокуратури, як і щодо суду.  
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10. Реформування поліцейської системи Румунії після демократичної ре-

волюції 1989 р. було проведено в декілька етапів, внаслідок чого поліція зага-

лом імплементувала в свою організацію та діяльність стандарти Європейського 

Союзу. По-перше, конституційно поліція Румунії спрямована на її підпорядку-

вання "винятково волі народу", на аполітичність, "гарантування суверенітету, 

незалежності і єдності держави, територіальної цілісності країни і конституцій-

ної демократії" (стаття 117 Конституції Румунії). По-друге, Поліція Румунії 

очолюється Генеральною інспекцією, якій підпорядковані усі підрозділи Полі-

ції; генеральний інспектор призначається на посаду рішенням Прем’єр-міністра 

Румунії за поданням міністра адміністрації та внутрішніх справ і за погодження 

Корпусу співробітників національної поліції. У такий спосіб забезпечується 

унеможливлення політичного впливу на Поліцію через міністра (члена уряду), 

так як останній не здійснює "безпосереднього керівництва" нею. 

11. Процес інтеграції правового порядку Румунії до Європейського Сою-

зу пройшов такі стадії як: а) подання заявки на членство в ЄС; б) процес внут-

рішніх правових перетворень згідно вимог ЄС та контроль за їх ходом з боку 

інститутів ЄС; в) укладення Договору про приєднання та його ратифікація; г) 

інкорпорація Румунії до владних інститутів ЄС. Процес імплементації вимог 

ЄС до національного правопорядку Румунії спрямовувався Європейською ко-

місією на підставі "Копенгагенських критеріїв" через механізм щорічних допо-

відей про "прогрес Румунії" в цьому напрямі. Серед основних проблем у впро-

вадженні правових реформ називалися ступінь незалежності судової влади та 

протидія корупції на всіх рівнях. 

12. Створення де-факто нової системи протидії корупції в Румунії було 

зроблено під впливом підготовки держави до вступу в Європейський Союз і 

функціонування в умовах його правопорядку. Вона складається з правового 

(норми міжнародного та внутрішнього права) та інституційного компонентів. 

Основний орган серед інституцій протидії корупції – Національний антикоруп-

ційний директорат (НАД) – був заснований на низці параметрів, зокрема: а) зо-

середження на розслідуванні корупційних злочинів значних масштабів або вчи-
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нених посадовими особами органів державної влади високого рівня; б) поєд-

нання в ньому прокурорів, співробітників судової поліції і експертів, що дозво-

лило створити високопрофесійну й відносно замкнуту систему, яка є спромож-

ною самостійно досягати результату (від порушення справи до підтримання об-

винувачення в суді); в) його внутрішня організація забезпечувала незалежність і 

динамічність структури та водночас високу результативність; г) головний ре-

зультат діяльності НАД вимірювався, окрім іншого, кількістю кінцевих вироків 

судів у справах, які НАД порушував і розслідував.  

Масштаби діяльності щодо протидії корупції в Румунії, яка після вступу 

держави в ЄС у 2007 р. набула системного й цілеспрямованого характеру, відо-

бражаються в кількісних і якісних показниках. Якість результатів антикоруп-

ційної діяльності в Румунії проявляється додатково в неупередженості щодо рі-

зних політичних сил; звинувачувані особи представляють увесь політичний 

спектр країни, що зумовлює довіру суспільства до антикорупційної діяльності, 

унеможливлення використання боротьби з корупцією в якості механізму розп-

рави над політичними опонентами. 
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