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Стат тя при свя че на досліджен ню ос нов них за сад ор ганізації і про ве ден ня пра во вої ек с пер ти зи в 
про цесі пра во твор чої діяль ності дер жа ви. Ав тор в своєму дослідженні виз на чає ос новні прин ци пи 
пра во вої ек с пер ти зи нор ма тив но-пра во вих актів та їх за сто су ван ня в нор мо твор чості. 

Клю чові сло ва: нор ма тив но-пра во вий акт, ек с пер ти за, пра во ва ек с пер ти за, прин ци пи ек с перт ної 
діяль ності

На су час но му етапі роз вит ку суспільства 
ви ни кає по тре ба у ста нов ленні відповідних якіс-
них по каз ників, ха рак те ри с тик здійснен ня ек с-
перт ної діяль ності, зо к ре ма ос нов них ідей та 
по ло жень, що ма ють закріплю ва ти ся у нор ма-
тив но-пра во вих ак тах і по кла да ти ся в ос но ву 
та кої діяль ності.
Роль прин ципів ек с перт ної діяль ності про яв-

ляється в то му, що во ни виз на ча ють керівні за са-
ди, які за без пе чу ють єдині стан дар ти ор ганізації 
і про ве ден ня ек с пер ти зи не за леж но від місця її 
про ве ден ня, пред ме ту ек с пер ти зи, ек с пер та, 
який здійснює цю діяльність то що.
Ак ту альність на уко во го досліджен ня прин ци-

по вих ос нов ек с перт ної діяль ності обу мов ле на 
тим, що при за галь но му їх виз нанні і дек ла ру-
ванні в прак тичній ек с пер тизі існує ре аль на 
по тре ба в іх виз на ченні та кла сифікації.
Ме тою статті є виз на чи ти по нят тя прин ципів 

ор ганізації та про ве ден ня пра во вої ек с пер ти зи 
нор ма тив но-пра во вих актів і да ти їх ха рак те ри с-
ти ку.
В юри дичній на уці пи тан ню прин ципів пра ва 

і за ко но дав ст ва при свя чені праці та ких вче них 
як С.С. Алек сеєв, М.І. Байтін, В.М. Ве дяхін, Т.О. 
Дідич, О.В. Зай чук, А.М. Ко лодій, Л. М. Легін, 
В.В. Ла за рев, Р.З. Лівшиц, М. Н. Мар чен ко, Н. 
М. Оніщен ко, З.О. По горєло ва, П.М.Ра би но вич, 
А.А. Ра зу ваєв, О.Ф. Ска кун, Е.В. Скур ко, С.Е. 
Фро лов і інших ав торів, про те на явність да них 
робіт не ви чер пує мож ли вості для но вих дослі-
джень.
В більшості своїй ав то ри по го д жу ють ся, що 

прин ци пи пра ва здійсню ють ве ли чез ний вплив 
на підго тов ку нор ма тив но-пра во вих актів, їх 
прий нят тя, до три ман ня га рантій, які не обхідні 

при здійсненні нор мо твор чої діяль ності. Прин-
ци пи пра ва роз гля да ють ся як керівні ідеї, що 
ха рак те ри зу ють зміст пра ва, йо го сутність і при-
зна чен ня в суспільстві. 
На дум ку А.М. Ко лодія, прин ци пи пра ва – це 

такі відправні ідеї існу ван ня пра ва, які ви ра жа-
ють най важ ливіші за ко номірності і підва ли ни 
да но го ти пу дер жа ви і пра ва, є од но по ряд ко ви-
ми із сутністю пра ва і ста нов лять йо го го ловні 
ри си, відрізня ють ся універ сальністю, ви щою 
імпе ра тивністю і за галь ноз на чимістю, відповіда-
ють об'єктивній не обхідності по бу до ви і зміцнен-
ня пев но го суспільно го ла ду [5, с. 27].
Зо к ре ма, М.Й. Байтін, роз гля дає прин ци пи 

пра ва як по чат кові, виз начні ідеї, по ло жен ня, 
на ста но ви, які скла да ють етич ну і ор ганізаційну 
ос но ву ви ник нен ня, роз вит ку і функціону ван ня 
пра ва. [1, c.148.]
Ідеї про прин ци пи пра ва на су час но му етапі 

роз ви ває Е.В. Скур ко, яка в ро боті "Прин ци пи 
пра ва" роз гля дає прин ци пи пра ва як "уза галь-
нен ня з актів здійснен ня прав, що по хо дять з 
норм "пи са но го пра ва", зроб ле них з су то прак-
тич ни ми ціля ми про фесійни ми юри с та ми да ної 
пра во вої си с те ми" [9, c. 5-6].
К.С. За ха ро ва, в своїй ро боті "Си с темні зв'яз-

ки прин ципів пра ва: те о ре тичні про бле ми" 
відзна чає, що прин ци пи пра ва мож на виз на чи ти 
як ідеї, ви ра жені у фун да мен таль них пра во вих 
по нят тях, що відо б ра жа ють існу ю чий рівень 
уяв лень про пра во, де терміну ють юри дич ну 
діяльність і пра вовідно си ни, що ви ни ка ють в 
ході неї. Під си с те мою прин ципів пра ва ав тор ка 
ро зуміє су ма тив ну, струк тур но впо ряд ко ва ну 
єдність прин ципів пра ва, що має си с тем ний 
зв'язок, віднос ну са мостійність, стійкість, ав то-

                                                                                                  Юридичний вісник 3(28) 2013                                                                                             27

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА



номність функціону ван ня в цілях вре гу лю ван ня 
суспільних сто сунків [3, c. 9].
Особ ли вої ак ту аль ності в кон тексті за зна че но-

го за слу го ву ють пи тан ня особ ли во с тей прин-
ципів ор ганізації і про ве ден ня пра во вої ек с пер-
ти зи нор ма тив но-пра во вих актів.
При виз на ченні прин ципів ек с перт ної діяль-

ності, вар то звер ну ти ува гу на виз на чен ня, яке 
про по нує А.А. Ра зу ваєв. Він роз гля дає під прин-
ци па ми ек с перт ної діяль ності за гальні, керівні, 
вихідні по ло жен ня, які виз на ча ють найбільш 
суттєві сто ро ни цієї діяль ності, зміст всіх видів 
ек с пер ти зи, пра во вий стан учас ників ек с перт ної 
діяль ності, що за без пе чу ють до сяг нен ня її цілей 
[8, c. 84].
В свою чер гу І.А. Закіров вва жає, що прин ци-

па ми пра во вої ек с пер ти зи, яка в більшості 
ви падків є од ним з го ло вних видів ек с пер ти зи 
за ко но дав чих актів, є си с те ма взаємо пов'яза них 
ос но во по лож них на чал, ідей, ре алізація яких в 
про цесі ек с перт но го досліджен ня спря мо ва на на 
до сяг нен ня єди ної ме ти – от ри ман ня якісно го 
ре зуль та ту, який ви ко ри с то вується в юри дич но-
му про цесі [2, c. 57].
О.А. Ко рот ко ва під прин ци па ми ек с пер ти зи 

за ко но дав ст ва про по нує ро зуміти су купність 
взаємо пов'яза них ба зо вих на чал, при ре алізації 
яких до ся гається юри дич но зна чи мий ре зуль тат 
у ви гляді ек с перт но го вис нов ку по про ек ту або 
чин но му нор ма тив но-пра во во му ак ту [6, с. 17].
В свою чер гу ав тор вва жає, що прин ци па ми 

ор ганізації і про ве ден ня пра во вої ек с пер ти зи 
нор ма тив но-пра во вих актів є си с те ма об'єктив но 
обу мов ле них, взаємо пов'яза них між со бою 
ос нов них по ло жень, що вка зу ють на сутність, 
по бу до ву та зміст досліджен ня чин них нор ма-
тив но-пра во вих актів та їх про ектів. 
Ек с перт на діяльність має бу ду ва ти ся на ціліс-

ній си с темі, яка є су купністю прин ципів у їх 
взаємозв'яз ку з ура ху ван ням виз на чаль но го зміс-
ту од них і тих са ме пра во вих норм і інсти тутів, 
рег ла мен то ва них рам ка ми єди но го пра во во го 
по ля. По ру шен ня навіть од но го з них, як пра ви-
ло, спри чи няє за со бою по ру шен ня і інших, що 
оз на чає збій всієї си с те ми прин ципів ек с перт ної 
діяль ності і, як наслідок, не до сяг нен ня цілей 
ек с пер ти зи.
При про ве денні кла сифікації прин ципів ек с-

пер ти зи за ко но дав ст ва Ко рот ко ва О.А. виділяє 
ос новні прин ци пи, які по ши рю ють ся на всю ек с-

перт ну діяльність та до дат кові прин ци пи, які 
за сто со ву ють ся в ек с пер тизі за ко но дав ст ва. 
До ос нов них прин ципів за ко но дав чої ек с перт-

ної діяль ності, на її дум ку, слід відне с ти: 1) 
прин цип за кон ності ек с пер ти зи за ко но дав ст ва; 
2) прин цип відповідаль ності; 3) прин цип до три-
ман ня прав і сво бод лю ди ни, гро ма дя ни на і юри-
дич ної осо би; 4) прин цип на уко вості і інфор-
маційної за без пе че ності; 5) прин цип си с тем-
ності; 6) прин цип своєчас ності;  7) прин цип 
по вно ти ек с перт но го досліджен ня; 8) прин цип 
фінан со вої за без пе че ності;  9) прин цип не за леж-
ності ре зуль та ту ек с пер ти зи від за мов ни ка;  10) 
прин цип об'єктив ності ек с перт но го досліджен ня 
[6, с. 17-18]. 
До до дат ко вих прин ципів ек с пер ти зи за ко но-

дав ст ва О.А. Ко рот ко ва  відно сить: 1) кваліфіка-
ційний прин цип; 2) прин цип зма галь ності; 3) 
прин цип до стат ності [6, с. 17-18].
Вва жаємо, що окрім цих прин ципів при про-

ве денні пра во вої ек с пер ти зи вар то виділи ти 
прин ци пи обґрун то ва ності та мо ти во ва ності ек с-
перт но го вис нов ку, прин цип обов'яз ко вості про-
ве ден ня пра во вої ек с пер ти зи, прин цип оцінки 
нор ма тив но-пра во во во го ак та у взаємозв'яз ку з 
інши ми нор ма тив но-пра во ви ми ак та ми, прин-
цип вра ху ван ня  ви мог пра во твор чої техніки, 
стан дартів національ но го за ко но дав ст ва, прин-
цип вільно го ви кла ду  осо би с тої  дум ки  ек с пер-
та  з  пи тань ек с перт но го аналізу.
У юри дичній літе ра турі обґрун то вується 

на явність різно го чис ла прин ципів за кон ності. 
Найбільш важ ли ви ми для ор ганізації та про ве-
ден ня пра во вої ек с пер ти зи нор ма тив но-пра во-
вих актів є на ступні:

1. Прин цип єдності за кон ності, який по ля гає у 
за без пе ченні єдності ро зуміння за конів та підза-
кон них актів, од но манітно го тлу ма чен ня та 
за сто су ван ня нор ма тив но-пра во вих актів. 

2. Прин цип за галь ності за кон ності, який 
за без пе чує рівність всіх суб'єктів суспільних 
відно син пе ред за ко ном. 

3. Прин цип вер хо вен ст ва за ко ну, який ви яв-
ляється у вищій юри дичній силі за ко ну у порів-
нянні з інши ми нор ма тив но-пра во ви ми ак та ми. 

4. Прин цип га ран то ва ності прав та сво бод 
гро ма дян, який за без пе чує кон сти туційне їх 
закріплен ня і га ран ту ван ня, відповідність міжна-
род но-пра во вим стан дар там та мож ливість 
по нов лен ня по ру ше них прав [10, c. 533-537].
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Сто сов но ек с перт ної діяль ності прин цип за кон-
ності на бу ває особ ли во го зна чен ня. Оскільки ек с-
пер ти за є пра во вим інсти ту том, во на по вин на 
відповіда ти прин ци пам і нор мам, як за галь ної 
си с те ми пра ва, так і тієї йо го га лузі, в си с темі 
якої во на зна хо дить свою ре алізацію. У си с темі 
будь-якої підза кон ної діяль ності не мо же бу ти 
ек с перт них про це дур по за ме жа ми пра во во го 
ре гу лю ван ня. На прак тиці цей прин цип оз на чає, 
що ор ганізація і про ве ден ня ек с пер ти зи по винні 
здійсню ва ти ся в су ворій відповідності з нор ма-
ми, які скла да ють пра во ву ос но ву ек с перт ної 
діяль ності, як ор га ном або осо бою, що при зна-
чи ла ек с пер ти зу, так і керівни ком ек с перт ної 
ус та но ви, а та кож ек с пер том.
Вис но вок ек с пер та ли ше в то му разі ма ти ме 

пра во ве зна чен ня, як що ек с пер ти за про ве де на в 
ме жах за ко но дав ст ва, з до три ман ням всіх норм, 
що виз на ча ють по ря док її ор ганізації і про ве-
ден ня.
Особ ливістю прин ци пу за кон ності є те, що він 

охоп лює своїм змістом і всі інші прин ци пи. 
До три ман ня прин ци пу за кон ності при про ве-
денні пра во вої ек с пер ти зи оз на чає точ не, 
не ухиль не ви ко нан ня суб'єкта ми ви мог за ко но-
дав ст ва, яке скла дає ос но ву цьо го ви ду діяль-
ності.  
Обґрун то ваність та мо ти во ваність вис нов ку 

ек с пер та оз на чає, що упов но ва жені осо би при  їх 
скла данні ма ють ви хо ди ти з на да них ма теріалів, 
ро би ти свої вис нов ки на на уковій і прак тичній 
ос нові, з про ве ден ням і по сту по вим ви кла ден-
ням аналізу всіх на яв них да них.
Прин цип відповідаль ності ек с пер та, який 

здійснює пра во ву ес пер ти зу, на на шу дум ку, має 
вклю ча ти зо к ре ма відповідальність за на дан ня 
свідо мо не прав ди вих вис новків, що по яс нюється 
пра во вим зна чен ням фактів, які вста нов лю ють ся 
за до по мо гою пра во вої ек с пер ти зи.  
Прин цип на уко вості, на наш по гляд, пе ред ба-

чає, що ек с пер ти за нор ма тив но-пра во вих актів 
по вин на про во ди тись з вра ху ван ням су час них 
на уко вих роз ро бок, до сяг нень в кон кретній юри-
дичній га лузі на уко во го пізнан ня.  
Зміст прин ци пу своєчас ності пра во вої ек с пер-

ти зи про по нуємо роз гля да ти як ви мо гу про ве-
ден ня досліджен ня у вста нов ле ний час, оскільки 
нор мо твор чий про цес має власні ча сові межі. 
Цей час потрібно вста нов лю ва ти в за леж ності 
від ка те горії склад ності об'єкта ек с пер ти зи.

В Росії  бу ла зроб ле на спро ба ух ва ли ти фе де-
раль ний за кон "Про по ря док про ве ден ня пра во-
вої ек с пер ти зи в  за ко но дав чо му про цесі". Пе ред-
ба ча ло ся вста но ви ти, що  пра во ва ек с пер ти за 
за ко но про ек ту по вин на про во ди ти ся в про тя гом 
п'яти днів з дня йо го реєстрації в Дер жавній 
Думі і  в той же час до за вер шен ня вка за ної ек с-
пер ти зи за ко но про ект не вва жав ся вне се ним до 
Дер жав ної Ду ми [7, c. 40].
Прин цип по вно ти і всебічності ек с перт но го 

досліджен ня мож на роз гля да ти як ви мо гу 
ре алізації всьо го ком плек су не обхідних (ре ко-
мен до ва них або обов'яз ко вих ) досліджень, так і 
на дан ня відповідей на усі пи тан ня на ос нові 
досліджен ня ма теріалів, пред став ле них на ек с-
пер ти зу.
Ще од ним важ ли вим прин ци пом ор ганізації 

та про ве ден ня пра во вої ек с пер ти зи є прин цип 
не за леж ності ре зуль татів ек с пер ти зи від за мов-
ни ка. Не за лежність має по ля га ти у відсут ності 
будь-яких сто ронніх впливів на фор му ван ня 
пе ре ко нан ня у ек с пер та.
Колдін В. Я. за зна чає, що ек с перт, який зна хо-

дить ся в будь-якій іншій за леж ності від за мов ни-
ка, це вже не ек с перт, а в кра що му разі на уко вий 
кон суль тант або  технічний пред став ник інте-
ресів тієї або іншої сто ро ни в  спорі по пред ме ту 
ек с пер ти зи [4,  c. 686].
Не за лежність ек с пер ти зи та кож по ля гає у 

мож ли вості про ве ден ня аль тер на тив них ек с пер-
тиз, в кон ку ренції дер жав них і не дер жав них ек с-
перт них ус та нов.
Ко рот ко ва О.А.  вва жає, що прин цип не за леж-

ності ек с пер та має бу ти, перш за все, за без пе че-
ний су во рим нор ма тив ним роз ме жу ван ням про-
це дур уп равлінської і ек с перт ної діяль ності, 
ав-то номією дже рел ек с перт ної інфор мації, 
ме тодів їх здо бут тя і досліджен ня, а та кож ря дом 
ви мог, що ви клю ча ють осо би с ту зацікав леність 
ек с пер та і мож ливість сто ронніх впливів  на 
фор му ван ня йо го вис новків  [6, c. 22].
Не за лежність ек с пер та по вин на про яв ля ти ся і 

в йо го сво боді і са мостійності при об ранні 
за собів і ме тодів про ве ден ня ек с перт но го дослід-
жен ня, не обхідних, з йо го точ ки зо ру, для вив-
чен ня да них кон крет них об'єктів ек с пер ти зи.
Зв'язок із прин ци пом не за леж ності має прин-

цип фінан со вої ви на го ро ди діяль ності ек с пер та, 
яка мо же бу ти у ви гляді оп ла ти за до го во ром 
не за леж но від то го, чи за до воль ня ють за мов ни ка 
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ре зуль та ти ек с пер ти зи або у ви гляді оп ла ти 
праці за тру до вим до го во ром. 
Зміст прин ци пу об'єктив ності по ви нен роз гля-

да ти ся з точ ки зо ру не до пу с ти мості з бо ку ек с-
пер та при про ве денні кон крет них досліджень і 
дачі вис нов ку суб'єктивізму,  і без сто рон ності, 
тоб то відсут ності у ек с пер та будь-якої зацікав ле-
ності в пев но му вис нов ку.
Та кож, Ко рот ко ва О.А. про по нує виділи ти 

кваліфікаційний прин цип, який ви ма гає від ек с-
пер та бра ти ся за  вирішен ня ли ше тих пи тань, в 
яких він про фесійно  обізна ний і для вирішен ня 
яких (дачі кваліфіко ва но го  вис нов ку) він до стат-
нь ою мірою во лодіє ме то да ми те о ре тич ної і 
прак тич ної ро бо ти. [6, с. 25]
В цьо му кон тексті ком пе тентність ек с пер та – 

це відповідність профілю йо го спеціаль ної підго-
тов ки пред ме ту ек с пер ти зи, а та кож на леж ний 
рівень про фесійної підго тов ки ек с пер та. Прин-
цип ком пе тент ності ви ма гає від ек с пер та бра ти-
ся за вирішен ня ли ше тих пи тань, з яких він 
про фесійно обізна ний і для вирішен ня яких він 
до стат нь ою мірою во лодіє ме то да ми те о ре тич-
ної і прак тич ної ро бо ти.
На дум ку В.Я. Колдіна, прин цип ком пе тент-

ності ек с пер та мо же і має бу ти за без пе че ний: 
си с те мою підго тов ки, ате с тації і ліцен зу ван ня 
на уко вих, технічних і тех но логічних ек с перт них 
кадрів і ус та нов; си с те мою ус та нов, що здійсню-
ють на уко во-ме то дич не керівництво ок ре ми ми 
по ло га ми і ви да ми ек с перт ної діяль ності; пра во-
вою про це ду рою ліцен зу ван ня ек с перт ної діяль-
ності; пра вом відво ду ек с пер та у зв'яз ку із йо го 
не ком пе тентністю [4, c. 672].
Прин цип обов'яз ко вості про ве ден ня пра во вої 

ек с пер ти зи нор ма тив но-пра во вих актів по тре бує 
сво го закріплен ня в За коні Ук раїни "Про нор ма-
тив но-пра вові ак ти Ук раїни". За ко но дав чо го 
закріплен ня та кож по тре бу ють і інші пра вові 
ос но ви – прин ци пи ек с перт ної діяль ності, що 
га ран ту ють її за конність, не за лежність ек с пер та, 
об'єктивність і по вно ту про ве де но го ним 
досліджен ня, до три ман ня прав і сво бод лю ди ни 
при про ве денні ек с пер тиз. 
Роз г ля нуті прин ци пи, на наш по гляд, є най-

більш важ ли ви ми для ор ганізації і про ве ден ня 
пра во вої ек с пер ти зи нор ма тив но-пра во вих актів 
в ціло му і во ни, зви чай но ж, мо жуть бу ти до пов-
нені інши ми прин ци па ми, але до три ман ня 

ви щез га да них прин ципів, у будь-яко му ви пад ку, 
вва жаємо обов'яз ко вим з ме тою підви щен ня 
ефек тив ності про цесів пра во твор чості та пра во-
за с то су ван ня.
От же, прин ци пи ор ганізації та про ве ден ня 

пра во вої ек с пер ти зи нор ма тив но-пра во вих актів 
ви с ту па ють підґрун тям для про ве ден ня цьо го 
ви ду ек с перт ної діяль ності, у су куп ності скла да-
ють єди ну си с те му, яка по тре бує нор ма тив но го 
закріплен ня,  і вка зу ють на сутність, по бу до ву та 
зміст досліджен ня чин них нор ма тив но-пра во вих 
актів та їх про ектів.
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Ста тья по свя ще на ис сле до ва нию ос но во по лож ных прин ци пов ор га ни за ции и про ве де ния пра во вой 

экс пер ти зы в про цес се пра во твор че с кой де я тель но с ти го су дар ст ва. Ав тор в сво ем ис сле до ва нии оп ре-
де ля ет ос нов ные прин ци пы пра во вой экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак тов и их при ме не ние в 
нор мо твор че ст ве.
Клю че вые сло ва: нор ма тив ный пра во вой акт, экс пер ти за, пра во вая экс пер ти за, прин ци пы экс перт-

ной де я тель но с ти.

A. Rybikova 
Principles of organization and realization of legal examination of legal acts.
The article is devoted to research of basic principles of organization and realization of legal examination 

in the process of lawmaking activity of the state. The author in this investigation determines basic principles 
of legal examination of legal acts and their realization in lawmaking activity.
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