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Визначення поняття «моралi», «моральностi», 

«морального» має важливе значення для аналiзу мо-

ралi як об’єкту адміністративно-правової охорони. 

Iз приводу визначення цього поняття в лiтера-

турi iснує дуже багато найрiзноманiтнiших пiд-

ходiв. Термiн «моральне» застосовується в таких 

значеннях: суспiльне, економiчне («моральне 

старiння»); суспiльно-традицiйне («моральний 

фактор»); свiдоглядове, iдеологiчне («морально-

полiтичне»); духовне, iдеальне («моральнi сти-

мули», «моральна пiдтримка»); психiчне («мораль-

ний дух», «моральний стан»); внутрiшнiй настрiй 

особистостi («моральний настрiй, пафос»); про-

повiдь, назiдання, наставлення («читати мораль»); 

практичний висновок («мораль цієї байки», 

«звідсіль мораль»). 

Iнший варiант до визначення поняття «моралi» 

зробив свого часу Р.В. Петровський, він науково 

виділів мораль в комплексі відмінностей від оточу-

ючих явищ. Як мiнiмум вимагається розмежування 

моралi iз слiдуючими групами явищ: 1) iз знаннями, 

iстиною; 2) iз формами особистого i групового 

орiєнтування; 3) iз полiтикою, правом; 4) iз свiто-

глядом, фiлософiєю, релiгiєю; 5) з етикою, ми-

стецтвом; 6) iз нравами, звичаями, традицiями [3, 

С.65-67]. 

Найбільш повне визначення громадської мо-

ралі, на наш погляд, міститься в роботі С.Ф. Дени-

сова, та формулюється як «…історично обумовлене 

ідеальне відображення об’єктивної дійсності у 

формі суспільної свідомості, соціальний інститут, 

що виникає і розвивається в процесі суспільних 

відносин на ґрунті системи загальнолюдських цін-

ностей (норм, принципів, ідеалів), утворюючих 

відповідну установку, яка визначає загальноприй-

няту позитивну діяльність у суспільстві в процесі 

виробництва матеріальних і духовних благ, є орієн-

тиром і критерієм оцінки вчинків та їх результатів, 

регулятором і засобом розвитку і вдосконалення 

особистості і суспільства, спрямована на підтримку 

життя суспільства і просування його до ідеалу» [1, 

С.68]. 

Але, разом з цим для визначення завдань, що 

постають перед нами необхідно знайти певне 
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визначення, яке б розглядало мораль як один з 

об’єктів, на який поширюються функції адміністра-

тивно-правової охорони. 

Іншими словами у суспільстві об’єктивно існу-

ють відносини громадської моралі, які вимагають 

ефективного адміністративно-правового захисту з 

боку держави. 

Постає питання про встановлення кола тих 

суспільних відносин, які утворюють громадську 

мораль як родовий об’єкт в структурі адміністра-

тивного законодавства України, що в свою чергу 

надає можливість сконцентрувати в певній главі Ко-

дексу України про адміністративні правопору-

шення тих проступків, що є найбільш небезпеч-

ними, оскільки громадська мораль є однією з голов-

них засад існування соціальної держави та 

цивілізованого суспільства. 

Більшість суспільних відносин регулюються 

нормами моралі, але там де цих норм недостатньо, 

повинні діяти норми закону. 

В межах адміністративного законодавства 

такими нормами є стаття 89 КУпАП, яка 

встановлює відповідальність за жорстке 

поводження з тваринами, ст.92 КУпАП - порушення 

вимог законодавства про охорону культурної 

спадщини, ст.173 КУпАП - дрібне хуліганство, 

ст.178 КУпАП - розпиття спиртних напоїв у 

громадських місцях та поява в громадському місці 

у п’яному вигляді, ст.181 КУпАП - азартні ігри, 

ворожіння в громадських місцях, ст.181-1 КУпАП - 

заняття проституцією, ст.184 КУпАП - невиконання 

батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків 

щодо виховання дітей. Крім того, з метою захисту 

ринку України від неконтролюємої продукції та 

товарів, що пропагандують культи жорстокості, 

насильства та порнографії законодавство про 

адміністративні правопорушення України 

встановлює відповідальність за частиною 1 статті 

160 КУпАП – за торгівлю з рук у невстановлених 

місцях, ст. 164-6 КУпАП – за демонстрацію і 

розповсюдження фільмів без державного 

посвідчення на право розповсюдження і 

демонстрації, ст. 164-7 КУпАП – за порушення умов 

розповсюдження і демонстрації фільмів, 

перебачених державним посвідченням на право 

розповсюдження і демонстрації фільмів, ст. 164-8 

КУпАП – за недотримання квоти демонстрації 

національних фільмів при використанні 

національного екранного часу та ін. [2] 

Таким чином, родовим об’єктом 

адміністративних деліктів у сфері громадської 

моралі є сукупність суспільних відносин, які 

засновані на системі загальнолюдських цінностей, 

що визначають суспільно-корисну (позитивну) 

діяльність особи та відповідають пануючим нормам 

моралі. 

Подальша конкретизація цієї проблематики пе-

редбачає необхідність подальшого розгляду сут-

ності та підстав адміністративної відповідальності 

за правопорушення в сфері громадської моралі, 

юридичного аналізу системи та складів правопору-

шень, проблем удосконалення законодавства в 

цьому напрямі. 

Будь-яке суспільство як соціальна система, що 

сама себе підтримує характеризується певним соціаль-

ним порядком, сталим зразком соціальних очікувань, 

певними зразками поведінки його членів та конкрет-

ними засобами підтримання цих зразків. Останні два 

чинники постійно змінюються, але перебувають у рів-

новазі завдяки, насамперед, інваріативності суспільних 

угод правил, що регулюють поведінку людей, дії пев-

них колективів, організацій, соціальних груп, і у своїй 

сукупності утворюють соціальні норми. Людина, у 

своїй поведінці або дотримується цих норм, або відсту-

пає від них. Сама по собі аморальна поведінка не є пра-

вопорушенням, порушення моральних начал кваліфі-

кується як правопорушення тільки в тих випадках, коли 

їх дотримання обов’язкове для суб’єктів в силу прямої 

вказівки у тексті юридичної норми. 

Скоєння конкретних аморальних проступків по-

винно бути доказано, оскільки в цьому випадку квалі-

фікація дій особи як конкретного адміністративного 

правопорушення і, відповідно накладення заходів від-

повідальності на підставі загальної оцінки поведінки є 

неприпустимим. Якщо у процесі проміжної кваліфіка-

ції на базі норм моралі не встановлено відповідності оз-

нак фактичної поведінки та ознак складу дисциплінар-

ного правопорушення, то застосування юридичної но-

рми є безпідставним. 

Норми моралі, що склалися на підставі цих понять 

є певними зразками для оцінки фактичної поведінки. 

Таким чином, норми моралі виступають у якості дода-

ткових підстав юридичної кваліфікації у двох випадках: 

коли на них є пряме посилання у тексті норми права або 

коли вони використовуються для інтерпретації оціноч-

них понять. 

Закони допускають певну свободу оцінок, і в про-

цесі юридичної кваліфікації ця свобода полягає, в тому 

числі, і у свободі інтерпретації оціночних понять, кері-

вним началом якої повинна бути справедливість. Конк-

ретний зміст оціночного поняття стосовно даної ситуа-

ції суб’єкт кваліфікації повинен знаходити, виходячи із 

вимог справедливості на базі власної високої правової 

культури (здатність засвоєння моральних цінностей та 

адекватна правосвідомість), життєвого досвіду, здоро-

вого глузду. 

Такий підхід дозволяє обґрунтувати необхідність 

зміни багатьох нині існуючих зразків оцінки, що зафік-

совані в юридичній практиці та актах легального тлу-

мачення. На підставі викладеного можна зробити на-

ступні висновки що, про-перше, юридична кваліфіка-

ція правопорушень в багатьох випадках здійснюється 

не тільки на підставі однієї конкретної юридичної но-

рми, яка кладеться в основу рішення справи, але й із за-

стосуванням додаткових підстав. По-друге, додатко-

вими підставами юридичної кваліфікації правопору-

шень можуть бути: при використанні відсилочного або 

бланкетного способу викладення норми інші юридичні 

або технічні приписи, спеціальні правила, норми мо-

ралі; при наявності у тексті оціночних понять певні ста-

ндарти (зразки) оцінювання, що формулюються у тій 

чи іншій сфері суспільних відносин. По-третє, у подіб-

них випадках є неминучими два етапи юридичної ква-

ліфікації: проміжна оцінка на базі додаткових підстав та 

остаточна кваліфікація на базі юридичної норми, яка 
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передбачає юридичні наслідки і кладеться в основу ви-

рішення справи. По-четверте, серйозні труднощі вини-

кають при використанні за додаткові підстави кваліфі-

кації стандартів оцінки. Закріплення багатьох з них в 

актах легального тлумачення і юридичній практиці 

сприяє правильній кваліфікації, але при цьому критерії 

оцінки повинні коректуватися у зв’язку з можливою 

зміною суспільних відносин, відштовхуючись від ви-

мог розумності та справедливості. 
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В условиях информационной революции, про-

изошедшей в мире в конце ХХ - начале ХХI века, 

одной из ключевых особенностей мирового соци-

ально-экономического прогресса является рост зна-

чимости информации в общественных отношениях. 

Широкое внедрение и совершенствование технико-

технологических средств поиска, сбора, хранения, 

использования и распространения информации 

привели к стремительному развитию информаци-

онных отношений в обществе. 

Указанные процессы определяют условия ста-

новления информационного общества, сущность 

которого была определена 1993 Комиссией Евро-

пейского Союза: "Информационное общество - это 

общество, в котором деятельность людей осу-

ществляется на основе использования услуг с помо-

щью информационных технологий и технологий 

связи"[1]. 

В этих условиях актуальными становятся про-

блемы формирования нормативно-правовой базы в 

сфере информационных отношений и дальнейшего 

развития в контексте интеграции Кыргызской Рес-

публики (КР) в ЕАЭС, имплементации норм евро-

пейского и международного информационного 

права в информационное законодательство КР, а 

также проблема систематизации национального ин-

формационного законодательства.  

Рассмотрим указанные проблемы более пред-

метно. 

После провозглашения государственной неза-

висимости в КР, началось активное формирование 

национального информационного законодатель-

ства. За это время принято значительное количе-

ство законов и других нормативно-правовых актов, 

что позволило урегулировать наиболее важные 

нормы информационных отношений и информаци-

онной деятельности. Сейчас информационные от-

ношения в КР регулируются рядом нормативных 

актов, в частности: Конституцией КР, ЗАКОНОМ 

КР от 2 апреля 1998 года N 31 "Об электрической и 

почтовой связи", ЗАКОНОМ КР от 8 октября 1999 

года N 107 "Об информатизации и электронном 


