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Іпрмоія нмйіудипщкзт могалів 
Угмоцзлз гдкмлпроує і прабійщліпрщ, 
і жлафлі жкілз. З авпром-угмопщкзт 
фапів гіяйщліпрщ нмйіуії Угмоцзлз 
буйа фіркм одгйакдлрмвала ла оівлі 
жакмлів, тмфа, пйіг нмгмгзрзпя, цм 
лмвзи жакмл у уіи псдоі лд жавегз 
мжлафав нмйінхдлля абм омжвзрмк. 
Опмбйзвм мфдвзглм уд номявйяєрщпя 
в лмокарзвлзт акрат у ндоімг кіе 
1945 і 1989 омкакз. Помрд, ноавммтм-
омллі жатмгз пйуезйз нігрозкаллы 
гомкагпщкмгм нмоягку абм віглмвйдл-
лы нмоухдлмгм нмоягку в кмелзи 
ндоімг. З ілхмгм бмку, нмлярря гом-
кагпщкмгм нмоягку фапрм пнмрвмоы-
ваймпя і нмйіуія буйа жкухдла вжярз 
ла пдбд омйщ ілпроукдлру одезку 
цмгм глмбйдлля пупнійщпрва. У лахі 
глі нмйіудипщкі пзйз Угмоцзлз жіх-
рмвтлуйзпя ж явзцдк капмвмї кігоа-
уії як лмвзк взкйзкмк, цм жукмвйыє 
ріплу вжаєкмгіы нмйіуії ж аокієы [1, 
c. 59].  

Дмпйігедлля одсмокувалля нм-
йіудипщкзт могалів ра вігнмвіглмгм 
пупнійщлмгм кмлрдкпру фапркмвм буйм 

гмпйігедлм в ноауят І. Іймва [2], 
С. Скозйя [3], Д. Ткафа [4] рмцм. 
Оглак, вігпурліпрщ пндуіайщлзт гмп-
йігедлщ іж мкодпйдлзк нодгкдрмк, 
жукмвйыє акруайщлзи ілрдодп гм 
номудпу одсмокувалля нмйіуії Угмо-
цзлз в 1990-2000-т омкат. 

Віграк, кдрмы галмї праррі є гмп-
йігедлля жкіпру ра ланояків одсмо-
кувалля нмйіуії Угмоцзлз. 

Якцм жваезрз ла кмлпрзрууіилі 
апндкрз нмйіудипщкмї гіяйщлмпрі в 
Угмоцзлі, рм пйіг омжнмфарз ж рмгм, 
цм Оплмвлзи жакмл Угмоцзлз 
2011 о. у праррі 46 впралмвйыє, цм 
"мплмвлзк жавгалляк нмйіуії є нмнд-
одгедлля жймфзлів, омжкозрря жймфз-
лів, жатзпр пупнійщлмї бджндкз, гом-
кагпщкмгм нмоягку і гдоеавлзт кмо-
гмлів" (фапрзла ндоха); "гіяйщліпры 
нмйіуії уноавйяє Уояг" (фапрзла гоу-
га); "фйдлз номсдпіилмгм кагомвмгм 
пкйагу нмйіуії і пйуеб лауімлайщлмї 
бджндкз лд кмеурщ бурз фйдлакз 
наоріи і лд кмеурщ жаикарзпя нмйі-
рзфлмы гіяйщліпры" (фапрзла н'яра). 
Оплмвлзи жакмл ракме вігпзйав гм 
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каогзлайщлмгм жакмлу, якзи кав уод-
гуйыварз "гдрайщлі ноавзйа проуру-
оз, гіяйщлмпрі нмйіуії" (фапрзла хмп-
ра праррі 46) [5]. 

Такзи нігтіг гдцм вігоіжлявпя 
віг нмндодглщмгм кмлпрзрууіилмгм 
взжлафдлля в Кмлпрзрууії Угмопщкмї 
Рдпнубйікз 1949 о. (в одгакуії 1989 о.), 
прарря 40А якмї ндодгбафайа, цм "мп-
лмвлзк жавгалляк нмйіуії є жабджнд-
фдлля пупнійщлмї  бджндкз і влуроіх-
лщмгм нмоягку" [6, п. 118]. 

У пмуіайіпрзфлзт гдоеават нмйі-
удипщкі проукруоз пвмїкз сулкуіякз 
і прзйдк гіяйщлмпрі іпрмрлм вігоіжля-
йзпя віг нмйіуії гдкмкоарзфлзт гдо-
еав. Злафла нмйірзжауія узт проук-
руо нмєглувайапя ж їт гмнмкіелмы 
омййы нмоівлялм ж могалакз гдоеав-
лмї бджндкз. В Угмоцзлі нозомга 
нмйіудипщкмї омбмрз ніг фап кмкуліп-
рзфлмгм одезку уійкмк вігмбоа¬еає 
уы каорзлу. Оглак лд рійщкз нмйірз-
жмвала омйщ нмйіуії взкагайа сулга-
кдлрайщлзт жкіл ла нмфарку ндодтіг-
лмгм ндоімгу. Поз ущмку кдеі кіе 
нмйіуієы гомкагпщкмї бджндкз, нмйі-
рзфлмы нмйіуієы и раєклмы нмйіуієы 
буйз омжкзрі. Пмйіуія взпрунайа в 
мфат пупнійщпрва пзквмймк нозгу-
хдлля. Вмла буйа могаліжмвала гйя 
жгіиплдлля пвмєї омбмрз в укмват 
нмйірзфлмї гзкраруоз; оівдлщ 
жйм¬фзллмпрі хруфлм жалзеувавпя. 
Рмбмра мсіудоів нмйіуії буйа лзжщкм-
мнйафувалмы, вмлз кайз лзжщкзи 
пмуіайщлзи праруп і нзралля гмбмоу 
кагоів жавгавайз цд бійщхд номбйдк. 
Коік рмгм, у нмйіуії буйа вігпурля 
ноавмва бажа, рмку цм її взлзклдлля 
и одгуйывалля мбукмвйывайзпя уоя-
гмвзкз и кіліпрдопщкзкз нмпралмва-
кз, а лд жакмлакз, нозилярзкз нао-
йакдлрмк, лджваеаыфз ла рд, цм нм-
йіудипщкі кайз кмейзвіпрщ пвмїкз 
гіякз промгм мбкдеуварз кмлпрзру-
уіилі ноава гомкагял. Дм нозилярря 
Закмлу ном нмйіуіы в 1994 о. мплмв-
лзкз акракз, цм одгуйывайз гіяйщ-
ліпрщ нмйіуії, буйз 17 прарурлзт ноа-
взй 1974 о. «Пом гдоеавлу і гомкаг-
пщку бджндку», нмпралмва Рагз кіліп-
роів «Пом нмйіуіы» № 39/1974 (ХІ.1) 
ж нмноавкакз і 22 прарурлзт ноавзйа 

1963 о. ном взкмозпралля нмйіуієы 
вмглднайщлмї жбомї. Коік рмгм, гдякі 
акрз, цм одгуйыырщ гіяйщліпрщ нмйі-
уії, кайз жакозрзи таоакрдо. Дмпрун 
гомкагпщкмпрі гм лзт був мбкдедлзк, 
цм взкйзкайм пдоимжлі лаоікалля. 
Тійщкз в 1990 о. гомкагялз жкмгйз 
мгдоеарз вігкозрзи гмпрун гм лакажу 
кіліпроа влуроіхліт пноав № 1/1990 
(1.10) «Пом уноавйілля пйуебмы 
нмйіуії» [7, п. 61] 

Пмфармк гдкмкоарзфлзт жкіл в 
Угмоцзлі, як і в ілхзт нмпрпмуіайіп-
рзфлзт гдоеават, нозжвдйм гм лмвмї 
пзруауії в псдоі гомкагпщкмї бджндкз. 
Свігфдлляк вдйзфджлзт кійщкіплзт і 
проукруолзт жкіл буйм жомпралля 
кійщкмпрі жаодєпромвалзт жймфзлів 
бійщх ліе ла 20 % у 1989 о. і бійщх 
ліе ла 50 % у 1990 о., нмоівлялм жі 
цмоіфлзк нозомпрмк у 3-4 % у нмнд-
одглі омкз. У ракзт укмват вед в 
ндохі кіпяуі ніпйя нмфарку ноавмвзт 
ндодрвмодлщ в одсмокуваллі нмйіуії 
буйм нмправйдлі гва жавгалля - ніг-
взцдлля нмйіудипщкмгм номсдпімла-
йіжку и дсдкрзвлмпрі, ж мглмгм бмку, 
ра урвдогедл¬ля гдкмкоарзфлзт уіл-
лмпрди [7, п. 60]. 

Піпйя гдкмкоарзфлмї одвмйыуії 
1989 о. одсмока нмйіуії прайа мглзк 
іж лаиваейзвіхзт номдкрів. Нмвзи 
уояг уед в 1989 о. врійзв гдкійщка 
ндохмфдогмвзт комків цмгм одсмо-
кувалля нмйіуії, жмкодка номвів її 
гднмйірзжауіы. Бійщхіпрщ кдоівлмгм 
пкйагу нмйіуії буйз увійщлдлі, мглак, 
у пзйу рмгм, цм вмлз буйз лагійдлі 
ноавмк нмгарз нмврмолу жаяву ла 
жакіцдлля нмпаг, нмймвзла ж лзт 
нмвдолуйзпя ла нмпагз. Коік рмгм, 
впік пнівомбірлзкак нмйіуії, як і впік 
віипщкмвмпйуебмвуяк, буйм жабмом-
лдлд фйдлпрвм в бугщ-якіи нмйірзфліи 
наорії. Нзжка нмгайщхзт одгуйярмо-
лзт акрів жабмомлзйз нмйірзфлу гія-
йщліпрщ ноауівлзків нмйіуії, ракзт як 
гдкмлпроауія наоріилзт пзквмйів у 
нозкіцдллі нмйіуії, мбгмвмодлля нм-
йірзкз ла кірзлгат абм нмйірзфла 
агірауія в нмйіудипщкіи смокі. Тзк лд 
кдлх, у ндохі омкз ндодтіглмгм нд-
оімгу жайзхаймпя гдцм лджомжукі-
йзк, які взгз нмйірзфлмї гіяйщлмпрі 
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лапноавгі гмжвмйдлм пнівомбірлзкак 
нмйіуії. Опкійщкз пнівомбірлзкз нм-
йіуії кайз акрзвлд і напзвлд ноавм 
гмймпу, ндвлу кійщкіпрщ нмйірзфлзт 
агірауіи буйм гмжвмйдлм, кмйз вмлз 
жлатмгзйзпя нмжа пйуебмы. Нмвзи 
жакмл ном нмйіуіы 1994 о. нігрвдогзв 
раку жабмомлу. У 1999 о. рака жабмом-
ла буйа нігрвдогедла цд оаж Євом-
ндипщкзк пугмк ж ноав йыгзлз у 
пноаві "Рдквіліи номрз Угмоцзлз". 
Коік гднмйірзжауії нмйіуії, ілхмы 
кмомркмпромкмвмы одсмокмы буйм 
жаномвагедлля гдкмкоарзфлмгм кмл-
ромйы лаг нмйіуієы. Айд уі гва ла-
ноякз одсмокз ндодбувайз в кмлс-
йікрі мгзл іж мглзк, мпкійщкз фапрм 
ваекм вігоіжлярз гдкмкоарзфлзи 
кмлромйщ віг нмйірзфлмгм внйзву. 
Сноавгі, ла ноакрзуі фапрм буває 
ваекм взжлафзрз фірку кдеу кіе 
мплмвлзкз нозлузнакз ра нмвпяк-
гдллмы омбмрмы. Нанозкйаг, вігнм-
віглм гм Закмлу 1994 о. кіліпро влур-
оіхліт пноав кмед нозжлафзрз нмйі-
удипщкд омжпйігувалля, айд віл лд 
кмед жабмомлзрз омжпйігувалля. За 
гмнмкмгмы ущмгм нмймедлля кіліпро 
лд кмед жатзцарз нмйірзфлзт гоужів 
віг нмйіуії, айд віл кіг бз номрзпрмя-
рз нмйірзфлзк вмомгак жа гмнмкмгмы 
нмйіуії. З кдрмы жкдлхдлля ноякмгм 
нмйірзфлмгм внйзву, нмпага лауімла-
йщлмгм лафайщлзка нмйіуії буйм ввд-
гдлм вед в 1989 омуі. Віл жлатмгзрщ-
пя ла вдохзлі ієоаотії нмйіуії, і впі 
пнівомбірлзкз нмйіуії кмеурщ нози-
карз йзхд омжнмоягедлля ж ієоаотії 
нмйіуії, а лд віг кіліпроа влуроіхліт 
пноав фз бугщ-якмгм ілхмгм нмйірзка. 
Впі номталля кіліпроа влуроіхліт 
пноав гм нмйіуії лагпзйаырщпя гм 
лауімлайщлмгм лафайщлзка нмйіуії. 
Віл є жв'яжкмк кіе нмйірзкмы ра нм-
йіуієы. Нафайщлзк нмйіуії лд є фйд-
лмк уоягу, айд нозжлафаєрщпя нод-
к'єо-кіліпромк жа одкмкдлгауієы кі-
ліпроа влуроіхліт пноав ра ніпйя пйу-
талля наойакдлрпщкмгм кмкірдру ж 
нзралщ влуроіхліт пноав [8, п. 57]. 

Акр ном нмйіуіы 1994 о. (гайі – 
Закмл) [9, п. 377-394] првмозв жакм-
лмгавфі нігправз гйя могаліжауії ра 
гіяйщлмпрі нмйіуії Угмоцзлз. 

Закмл взжлафає жавгалля нмйіуії 
як "мтмомлу пупнійщлмї бджндкз і влу-
роіхлщмгм нмоягку". Згіглм лщмгм 
нмйіуія буйа лагійдла ракзкз нмвлм-
ваедллякз: 1) жабджндфдлля гмпугм-
вмгм пйігпрва, нмндодгедлля і омжк-
озрря жймфзлів; 2) жабджндфдлля сул-
куіи могалів вйагз цмгм нмоухдлщ 
лмок, пнозяє в нмндодгедллі і омжк-
озррі ракзт ноавмнмоухдлщ; 3) жгіип-
лдлля жавгалщ, нмв'яжалзт іж в'їжгмк 
ілмждклзт гомкагял, їт ндодбувалляк 
і ндодпдйдлляк, а ракме жгіиплдлля 
жавгалщ, нмв'яжалзт жі пноавакз бі-
едлуів, їт ноавммтмомлмы; 4) жгіип-
лдлля жавгалщ вйагз, які нмв'яжалі ж 
взомблзурвмк, одайіжауієы і взкмоз-
прмвувалляк гдякзт, лдбджндфлзт ж 
нмгйягу пупнійщлмї бджндкз, жапмбів і 
одфмвзл; 5) жгіиплдлля вйаглзт жа-
вгалщ і ноавммтмомлз цмгм жабджнд-
фдлля оуту; 6) жгіиплдлля ноавммтм-
омллзт сулкуіи, нмв’яжалзт іж гм-
розкалляк нмоягку ла нубйіфлзт 
рдозрмоіят; 7) жгіиплдлля жатзпру 
езрря мпмбйзвм нмваелзт ж мгйягу ла 
ілрдодпз Угмоцзлз мпіб, цм ндодбу-
ваырщ ніг мтмомлмы, їт мпмбзпрмї лд-
гмрмокалмпрі, мтмомлу взжлафдлзт 
бугівдйщ і нозкіцдлщ; 8) взгафа гм-
жвмйів і жгіиплдлля лагйягу жа нозва-
рлмы мтмомллмы гіяйщліпры цмгм мпіб 
і каила; 9) жгіиплдлля взкмлалля жа-
тмгів нмкаоалля; 10) взоіхдлля жа-
вгалщ, нмв’яжалзт іж жабджндфдлляк 
нмоягку у оажі ввдгдлля лагжвзфаилм-
гм абм жагомжйзвмгм пралу. Закмл кіп-
рзрщ вкажівку, жгіглм якмї нмйіуія ноз 
взкмлаллі пвмїт жавгалщ нмпрунає лд-
жайделм віг наоріилзт внйзвів (§ 2). 

Вігнмвіглм гм Закмлу нмйіуія – 
уд "гдоеавлзи мжбомєлзи могал ноа-
вммтмомлз, цм жгіиплыє жавгалля ж 
нмндодгедлля, пйігпрва, гдоеавлмгм 
уноавйілля і мтмомлз ноавмнмоягку" 
(§ 3). 

Загайщлу могаліжауіилу проукру-
оу нмйіуії Закмл взжлафає фдодж Впд-
угмопщкд нмйіудипщкд уноавйілля, 
мбйаплі нмйіудипщкі уноавйілля і кіп-
удві віггійз нмйіуії. Закмл взжлафає, 
цм в оаккат мбйаплзт і кіпудвзт ніг-
омжгійів урвмоыырщпя нмйіудипщкі 
гійщлзуі.  
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Як і в ілхзт гдкмкоарзфлзт 
гдоеават, Уояг фдодж кіліпроа влур-
оіхліт пноав жгіиплыє уноавйілля 
нмйіуієы. Помрд, як буйм жажлафдлм, 
кіліпро влуроіхліт пноав (фйдл Уоя-
гу, нмйірзк) кдоує нмйіуієы лд бджнм-
пдодглщм, а фдодж Нафайщлзка нмйіуії, 
якзи нозжлафаєрщпя гмймвмы Уоягу 
жа нмгалляк кіліпроа влуроіхліт 
пноав. Коік рмгм, жаномнмлмвалу ла 
нмпр Нафайщлзка нмйіуії мпмбу жапйу-
тмвує вігнмвіглзи кмкірдр наойакдл-
ру (§ 4). 

Пмвлмваедлля кіліпроа влуроіх-
літ пноав ндодгбафаырщ имгм нмйі-
рзфлу омйщ у вігнмвігайщлмпрі ндодг 
Уоягмк жа гіяйщліпрщ нмйіудипщкзт 
могалів, жмкодка: 1) нодгправйяє нм-
йіуіы ла жапігаллят уоягу і наойакд-
лру; 2) гмрує нмймедлля жакмлу, нм-
в'яжалі ж гіяйщліпры, жавгаллякз і 
псдомы гії нмйіуії, кіелаомглі угмгз 
і ілхі оіхдлля, цм взкагаырщ взцмгм 
гдоеавлмгм оівля; 3) жабджндфує вз-
кмлалля жавгалщ, нмв'яжалзт іж жабдж-
ндфдлляк гомкагпщкмгм нмоягку і 
мтмомлмы влуроіхлщмгм нмоягку; 
4) одгуйыє гіяйщліпрщ нмйіуії хйятмк 
взгалля лакажів і ілхзкз ноавмвзкз 
жапмбакз гдоеавлмгм уноавйілля. 
Кагомвзи пкйаг нмйіуії пкйагаєрщпя ж 
номсдпіилзт нмйіудипщкзт, гдоеав-
лзт пйуебмвуів і пйуебмвуів, пндуз-
сіка пйуебз кмелмї ж кардгмоіи вз-
жлафаєрщпя мкодкзкз жакмлакз. 

Пмйіуія вноаві везрз пндуіайщлі 
жатмгз у взнагку взявйдлля ноавм-
нмоухдлля абм жагомжз имгм вфзлдл-
ля. Пмйіудипщкд вроуфалля у бійщхм-
прі взнагків кає вдобайщлзи таоакрдо 
(вфзляєрщпя пймвакз) - фдодж уплі 
вкажівкз, які є мбмв'яжкмвзкз гйя 
взкмлалля. Оглак, гйя гієвмпрі нмйі-
удипщкмгм вроуфалля Закмл ндодгба-
фає лзжку нозкупмвзт жапмбів, жмк-
одка: 1) ндодвіока мпмбзпрзт гмкукд-
лрів гйя впралмвйдлля мпмбз; 2) нм-
пзйдла ндодвіока, ндодвіока мгягу, 
багаеу, жапмбу роалпнмору; 3) жароз-
калля (розвайіпры лд бійщхд 8 гм-
гзл) і гмправйдлля; 4) нозвіг мпмбз у 
оажі її лдж’явйдлля жа взкйзкмк. Як-
цм нозвіг лд кмела жгіиплзрз ілхзк 
хйятмк, нмйіуія кає ноавм ла лдмб-

тіглзи фап, айд какпзкайщлм ла 12 
гмгзл, жарозкарз мпмбу; 5) везвалля 
жатмгів бджндкз; 6) мтмомла; 7) вез-
валля жатмгів в кваорзоі і ілхзт кіп-
уят, якзт лд вваеаырщ гомкагпщкзк 
кіпудк; 8) ндодвіока анаоаракз; 
9) аугім-і вігдмжанзп; 10) жабджндфдл-
ля кіпуя; 11) везвалля жатмгів аврм-
ілпндкуієы; 12) везвалля жатмгів нм 
мтмомлі бджндкз йыгди і бугмв. 

Дйя нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі 
нмйіудипщкмї гіяйщлмпрі нмйіудипщ-
кзк лагаєрщпя ноавм везварз ракме 
пндуіайщлі нозкупмві жатмгз. Мдра 
ракзт жатмгів – нозкухдлля мпмбз 
гм ндвлмї гії (бджгіяйщлмпрі) хйятмк 
нмгмйалля акрзвлмгм абм напзвлмгм 
мнмоу жа гмнмкмгмы, як ноавзйм, 
рзкфапмвмгм мбкдедлля пвмбмгз. 
Везваллы ракзт жатмгів жавегз нд-
одгує упла вкажівка нмйіудипщкмгм ра 
нмндодгедлля. Дм пндуіайщлзт ноз-
купмвзт жатмгів Закмл віглмпзрщ: 
1) сіжзфлзи внйзв ла мпмбу; 2)  ла-
оуфлзкз абм тікіфлзи, дйдкрозфлзи 
жапіб хмкувалля, йджм хнагз; 3) вз-
кмозпралля пйуебмвмгм пмбакз; 
4) жакозрря гмомгз; 5) жапрмпувалля 
вмглднайщлмї жбомї. 

Вігнмвіглм гм § 54 Закмлу пнів-
омбірлзк нмйіуії кмед взкмозпрмву-
варз жбомы у взнагкат, які нмкажуырщ 
кдру ракмгм жатмгу: а) жанмбігрз ноя-
кіи жагомжі езрры абм ланагу ла лщм-
гм; б) жанмбігрз ноякмку ланагу, цм 
пуррєвм жагомеує сіжзфліи уійіплмпрі; 
в) жанмбігалля абм нознзлдлля вфз-
лдлля жймфзлу, цм пнозфзляє пупні-
йщлу лдбджндку, рдомозпрзфлзи акр 
фз взкоагдлля йірака; г) жанмбігрз 
вфзлдллы ноавмнмоухдлля жа гмнм-
кмгмы жбомї, взбутмвзт одфмвзл абм 
ілхзт жапмбів, нозгарлзт гйя вфз-
лдлля убзвпрва; д) жанмбігрз гії, 
пноякмвалі ла лджакмллд нозгбалля 
жбомї абм взбутмвзт одфмвзл хйятмк 
лапзйщпрва; є) жанмбігалля жбомилмку 
ланагу, пноякмвалмку номрз мб'єкра, 
цм кає ваейзвд жлафдлля гйя сулк-
уімлувалля гдоеавз фз нмпрафалля 
лапдйдлля; е) жарозкалля абм жанмбі-
грз врдфі жймфзлуя, якзи лавкзплм 
вфзлзв убзвпрвм; ж) жарозкарз абм 
жанмбігрз врдфі жймфзлуя, якзи вфз-
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лзв жймфзл номрз гдоеавз (гйава X. 
Козкілайщлмгм кмгдкпу), номрз йыг-
прва (гйава XI Козкілайщлмгм кмгдк-
пу); з) номрз мпмбз, яка лд гмрозку-
єрщпя вкажівкз нмйіуії нмкйапрз 
жбомы абм ілхзи лдбджндфлзи мб'єкр, 
якзи вмла кає ж лзк, і нмвдгілка якм-
гм пвігфзрщ ном бджнмпдодглє взкмоз-
пралля жбомї абм ілхмгм лдбджндфлмгм 
мб'єкра номрз йыгпщкмгм езрря; 
і) жанмбігалля врдфі, лапзйщлмгм жві-
йщлдлля абм гйя жатмнйдлля жароз-
калмгм фдодж жгіиплдлля жймфзлу; 
ї) жанмбігрз ланагу, пноякмвалмгм 
номрз вйаплмгм езрря, сіжзфлмї лд-
гмрмокаллмпрі фз мпмбзпрмї пвмбмгз 
мсіудоа нмйіуії. Ваейзвм нігкодпйз-
рз ракме, цм вігнмвіглм гм  § 55 жа 
взляркмк взнагків бмомрщбз жі 
жбомилзк ланагмк абм ланагмк ж 
жбомєы абм нмгмйалля жбомилмгм 
мнмоу абм взкмозпралля номрз йы-
гзлз в лармвні взкмозпралля вмглд-
найщлмї жбомї лд гмнупкаєрщпя, якцм 
уд жагомеує езрры абм сіжзфліи лд-
гмрмокалмпрі мпмбз, нігправз жапрмпу-
валля жбомї цмгм якмї вігпурлі. 

У нмймедллят § 15 і 16 Закмлу 
ндодгбафдлм взкмгз номнмоуіилмпрі 
ніг фап уезвалля нмйіудипщкзт жатм-
гів. Пм-ндохд, ракі жатмгз лд нмвзллі 
пнозфзлярз хкмгз, яка є явлм лд-
номнмоуіилмы гм жакмллмї кдрз узт 
жатмгів. Пм-гоугд, ж кійщкмт кмейз-
взт і нігтмгяцзт ваоіалрів жатмгів 
нмйіуії абм жапмбів нозкупу взбзоа-
єрщпя рми, якзи є дсдкрзвлзк і жанм-
гіыє лаикдлхд мбкдедлля, роавку 
фз хкмгу нмрдоніймку. Пм-родрє, 
пнівомбірлзк нмйіуії жапрмпмвує ноз-
купмвзи жатіг йзхд жа укмв, взжла-
фдлзт жакмлмк і ракд жапрмпувалля лд 
номгмвеуєрщпя, якцм нмгмйалм мніо, 
і бдж лщмгм є кмейзвзк жабджндфзрз 
дсдкрзвліпрщ жатмгів нмйіуії. 

Наигмймвліхзк у ущмку ланоякі 
є нмймедлля, ндодгбафдлд фапрзлмы 
родрщмы § 16 Закмлу, якмы впралмв-
йдлм: "Пмйіудипщкзи лд нмвзлдл жа-
прмпмвуварз карувалля, гмнзр ніг 
нозкупмк, емопрмкд, лдйыгпщкд абм 
ракд, цм нозлзеує гігліпрщ, нмвм-
гедлля, і нмвзлдл вігкмвзрз взкмлу-
варз лакажз цмгм жапрмпувалля ракм-

гм нмвмгедлля. Снівомбірлзк нмйіуії 
везває жатмгів номрз мпмбз гйя жа-
нмбігалля ракмї нмвдгілкз лджайделм 
віг пйуебмвмгм нозжлафдлля, оалгу 
фз ігдлрзфлмпрі уієї мпмбз". З лавд-
гдлмгм взнйзває мбмв'яжмк нмйіуди-
пщкмгм жапрмпуварз нмвлмваедлля 
цмгм бугщ-якмї мпмбз, яка нозфдрла 
гм лавдгдлмї номрзноавлмї нмвдгілкз, 
лавірщ якцм ракмы мпмбмы взявйя-
єрщпя мпмба, у нігнмоягкуваллі якмї 
жлатмгзрщпя нмйіудипщкзи. 

Закмл ндодгбафає ракме взкмоз-
пралля нмйіудипщкзкз проукруоакз 
кмейзвмпрди гм раєклмгм (лдгйаплм-
гм) жбмоу ілсмокауії, ноз ущмку лзк 
гдрайщлм ндодоатмвалм мпмбйзві жа-
тмгз, везвалля якзт нмродбує пугм-
вмгм гмжвмйу, лапакндодг: раєкла 
ндодвіока нозварлмї кваорзоз, ндод-
віока йзпрів, номпйутмвувалля рдйд-
смллзт омжкмв. Закмл лагав нігпра-
вз гйя ілхзт раєклзт кдрмгів жбмоу 
ілсмокауії ном номрзноавлу гіяйщ-
ліпрщ, жмкодка жа гмнмкмгмы агдлрів, 
мпіб, які нігрозкуырщ жв’яжкз жі жйм-
фзллзк пвірмк. Агдлрз,взкмозпралля 
гіяйщлмпрі якзт ракме нмродбує пу-
гмвмгм гмжвмйу, нмгійяырщпя ла гві 
кардгмоії: ілсмокармоз – мпмбз, які 
ндодгаырщ нмйіуії ілсмокауіы жа 
вйаплмы іліуіарзвмы, ра гмвіодлі 
мпмбз, які взкмлуырщ гмоуфдлля нм-
йіудипщкзт могалів. Окодкм вігжла-
фзкм, цм § 58 ндодгбафдлм взнагкз, 
кмйз гм взкмлалля нмйіудипщкзт 
сулкуіи кмеурщ бурз жайуфдлі ніг-
омжгійз жбомилзт пзй, в рмку фзпйі: 
а) ноз вфзлдллі жймфзлу, пноякмва-
лмгм ла лапзйщлзущку жкілу кмлпрз-
рууіилмгм йагу; б) гйя нознзлдлля 
капмвзт акуіи, лдбджндфлзт гйя 
езрря мпіб абм каила, абм гйя ндод-
хкмгеалля лапзйщлзущкзк гіяк ж 
ракзкз лапйігкакз, ра гйя жароз-
калля мпіб, які вфзлзйз ракі гії; 
в) гйя омжхуку і жарозкалля мжбом-
єлмгм урікафа, кмрози вфзлзв ряе-
кзи жймфзл; г) гйя йіквігауії рдомоз-
прзфлзт акрів ра взжвмйдлля жаоуф-
лзків; г) гйя омжхуку жлзкймї мпмбз 
абм одфі ра в ілхзт впралмвйдлзт 
жакмлмк взнагкат [Дзв.: 10, п. 148-
149]. 
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Навдгдлд гмжвмйяє нозирз гм ра-
кзт взплмвків. Пм-ндохд, нмйіуія 
Угмоцзлз буйа ніггала одсмокувал-
лы ніпйя гдкмкоарзфлмї одвмйыуії 
1989 омку в кмлрдкпрі ілхзт пупнійщ-
лзт ндодрвмодлщ, які жгіиплывайзпя у 
ланоякі віглмвйдлля гдкмкоарії ра 
вдотмвдлпрва ноава. Пм-гоугд, жакмл 
ном нмйіуіы 1994 о. првмозв гмпрарлі 
жакмлмгавфі мплмвз гйя могаліжауії ра 
гіяйщлмпрі нмйіудипщкзт пзй уієї 
гдоеавз. Пм-родрє, одсмока нмйіуії 

Укоаїлз нмродбує воатувалля гмпвігу 
Угмоцзлз, жмкодка в ракзт апндкрат: 
а) мнрзкайщлмгм пніввіглмхдлля лм-
окарзвлмгм одгуйывалля нмйіудипщ-
кмї гіяйщлмпрі ла оівлі жакмлу і ла 
оівлі нігжакмллзт акрів; б) жакмлмга-
вфмгм взжлафдлля пралгаорів жапрмпу-
валля пндуіайщлзт жатмгів внйзву ла 
мпмбу ж бмку нмйіуії, в рмку фзпйі 
гмрозкалля нозлузну номнмоуіилмп-
рі в тмгі везвалля ракзт жатмгів. 
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Кмнфа В. В. Рдсмока нмйіуії Угмоцзлз: нзралля жакмлмгавфмгм жабджндфдлля 
Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы нзралщ жакмлмгавфмгм жабджндфдлля одсмокз 

нмйіуії Угмоцзлз. Опмбйзву увагу нозгійдлм жакмлу ном нмйіуіы Угмоцзлз 1994 о. 
Зомбйдлм взплмвкз цмгм одсмокувалля нмйіуії Угмоцзлз ніпйя гдкмкоарзфлмї од-
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Kopcha V. Reform of the Hungarian police: issues of legislative provision 
The article is devoted to the study of issues of legislative support for the reform of 

the Hungarian police. Particular attention is paid to the law of the Hungarian police in 
1994. Conclusions are made regarding the reform of the Hungarian police after the 1989 
democratic revolution in the context of other social transformations that were carried out 
in the direction of restoring democracy and the rule of law. 
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