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Досліджено основні напрями сучасного розвитку адміністративно�правового
забезпечення національної безпеки в державах СНД. Зокрема, автор звертає
увагу на такі напрями: пошук оптимальної моделі системи і структури органів
національної безпеки, вдосконалення правового регулювання державної служ�
би в національних органах безпеки, традиційних напрямів діяльності органів
національної безпеки, протидії терористичній та екстремістській діяльності, ко�
рупції, нелегальній міграції. 

ККллююччооввіі  ссллоовваа:: національна безпека, корупція, тероризм, екстремізм,
міграція, державна служба, адміністративно�правове регулювання.

У ході адміністративної реформи в Російській Федерації досить акту�
альною проблемою є вдосконалення правового регулювання суспільних
відносин у сфері забезпечення національної безпеки. Найважливішими
завданнями, що стоять перед вітчизняними юристами, є вдосконалення
правової основи забезпечення національної безпеки країни, створення
гнучких механізмів виявлення й запобігання зовнішнім і внутрішнім за�
грозам безпеці Російської Федерації, підвищення ефективності діяльності
органів національної безпеки. Ці завдання можуть бути вирішені тільки з
урахуванням узагальнення позитивного досвіду законодавчого забезпе�
чення національної безпеки в зарубіжних країнах, і насамперед у держа�
вах СНД. 

У Росії питанням законодавчого забезпечення національної безпеки
присвячені праці Ю. І. Авдєєва, В. В. Альошина, С. А. Боголюбова,
В. Г. Вишнякова, А. В. Возженікова, І. Н. Глєбова, Р. Ф. Ідрісова, Н. М. Ка�
занцева, І. Б. Кардашової, Т.В. Конюхова, Е. Л. Мініної, А. В. Опальова,
М. П. Патрушева, А. С. Прудникова та ін. [1–8] Проте в даних досліджен�
нях розвиток процесів у галузі правового забезпечення національної без� 110033
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пеки розглядається, як правило, без належного аналізу досвіду держав
СНД, що, на нашу думку, зумовлює його актуалізацію [2; 9].

Сучасний розвиток національних законодавств Росії та інших держав
СНД у галузі забезпечення національної безпеки дає змогу виділити низ�
ку пріоритетних напрямів його розвитку і вдосконалення. По�перше, про�
довжується пошук оптимальної моделі системи і структури органів
національної безпеки в державах СНД. Адже існує така тенденція, як ут�
ворення національних органів безпеки згідно з принципом їх функціональ�
ної спеціалізації у галузі забезпечення національної безпеки (за основни�
ми напрямами (або видами) діяльності — зовнішня розвідка, спеціальний
зв’язок тощо). На думку автора, питання про реорганізацію органів
національної безпеки вимагає дуже ретельного правового опрацювання,
завчасного чіткого визначення всіх елементів правового статусу новоство�
рюваного органу (�ів) національної безпеки: призначення, місця в системі
федеральних органів виконавчої влади, структури, завдань і функцій,
принципів діяльності, повноважень, координації і взаємодії, контролю і
нагляду за діяльністю, відповідальності органу і його посадових осіб, пра�
вового режиму державної служби. Суспільство має бути інформоване і го�
тове до даних перетворень, а не дізнаватися про них як вже про факт, що
відбувся.

По�друге, продовжується вдосконалення правового регулювання тра�
диційних напрямів діяльності органів національної безпеки, зокрема,
контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, захисту державної
таємниці, їх адміністративно�правового забезпечення. У державах СНД
відбувається вдосконалення законодавства про контррозвідувальну і
розвідувальну діяльність, про що свідчать прийняті законодавчі акти: За�
кон Азербайджанської Республіки від 29 червня 2004 року № 711 «Про
розвідувальну і контррозвідувальну діяльність»; Закон України від 22 бе�
резня 2001 року № 2331�111 «Про розвідувальні органи України»; Закон
Республіки Таджикистан від 2 грудня 2002 року № 78 «Про військову
розвідку Збройних сил Республіки Таджикистан» та ін. Про це можна су�
дити також по змінах, які були внесені до федерального закону від 3 квітня
1995 р. № 40�ФЗ «Про федеральну службу безпеки» [12]. Це свідчить про
те, що вище керівництво цих держав надає велике значення зміцненню
традиційних напрямів діяльності національних органів безпеки.

По�третє, вдосконалюється правове регулювання протидії терорис�
тичній діяльності. У Російській Федерації основні принципи протидії теро�
ризму, правові й організаційні основи профілактики тероризму і боротьби
з ним, мінімізації і/або ліквідації наслідків проявів тероризму, а також
правові й організаційні основи використання Збройних Сил Російської Фе�
дерації у боротьбі з тероризмом встановлює федеральний закон від 6 бе�
резня 2006 р. № 35�ФЗ «Про протидію тероризму». Відповідні закони
ухвалені й у державах — учасницях СНД, зокрема: Закон Азербайд�
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жанської Республіки від 18 червня 1999 р. № 687 «Про боротьбу з терориз�
мом»; Закон Республіки Казахстан від 13 липня 1999 р. № 416�1 «Про бо�
ротьбу з тероризмом»; Закон Республіки Таджикистан від 16 листопада
1999 р. № 845 «Про боротьбу з тероризмом»; Закон Республіки Узбекистан
від 15 грудня 2000 р. № 167 «Про боротьбу з тероризмом»; Закон Рес�
публіки Білорусь від 3 січня 2002 р. № 77�З «Про боротьбу з тероризмом»;
Закон України від 20 березня 2003 р. № 638 «Про боротьбу з тероризмом»;
Закон Туркменістану від 15 серпня 2003 р. № 190 «Про боротьбу з теро�
ризмом» та ін. [12].

Порівняльний аналіз визначень тероризму, а також інших положень
національних законодавств може сприяти уточненню поняття «тероризм»
у російському законодавстві. Також, на думку автора, актуальним є пи�
тання про закріплення в єдиному законодавчому акті конкретних повно�
важень органів національної безпеки в галузі боротьби з тероризмом. Роз�
порошеність повноважень органів національної безпеки по багатьох зако�
нодавчих актах неминуче веде до прогалин у законодавстві, колізій право�
вих норм, ускладнює праворозуміння і правозастосування. Як приклад
можна навести статтю 5 Закону Киргизької Республіки від 8 листопада
2006 р. № 178 «Про протидію тероризму», в якій закріплені компетенція і
основні завдання уповноваженого державного органу в галузі забезпечен�
ня безпеки.

По�четверте, здійснюється вдосконалення правового регулювання про�
тидії екстремістській діяльності. Порівняльний аналіз положень феде�
рального закону від 25 липня 2002 р. № 114�ФЗ «Про протидію екст�
ремістській діяльності» і аналогічних законів держав�учасниць СНД дає
змогу виділити напрями вдосконалення законодавчого регулювання в
Росії, а саме: конкретизація понять «екстремізм», «екстремістська
діяльність»; законодавче закріплення основних повноважень суб’єктів, що
здійснюють боротьбу з екстремізмом, оскільки стаття 4 федерального за�
кону «Про протидію екстремістській діяльності», де йдеться про суб’єктів
протидії екстремістській діяльності, є надмірно бланкетною; вдосконален�
ня організаційно�правового механізму взаємодії всіх суб’єктів, що
протидіють екстремістській діяльності; вдосконалення заходів примусу в
процесі протидії екстремістській діяльності тощо.

По�п’яте, здійснюється вдосконалення правового регулювання протидії
корупції. У цьому зв’язку слід зазначити дві обставини. По�перше, в Росії
та деяких інших державах СНД створюється багаторівнева система про�
тидії корупції. По�друге, наявність спеціальних законодавчих та інших
нормативно�правових актів, спрямованих на боротьбу з корупцією, не га�
рантує державу і суспільство від масових проявів даного явища. Тут бага�
то залежить від політичної волі керівництва країни: замовчувати дане
явище, робити разові показові «рейди» або вести з корупцією постійну,
відкриту і непримиренну боротьбу.
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У національних законодавствах держав СНД питанням правового регу�
лювання протидії корупції приділяється велике значення. Про це свідчать
ухвалені спеціалізовані закони: Закон Республіки Білорусь від 20 липня
2006 р. № 165�З «Про боротьбу з корупцією»; Закон Азербайджанської Ре�
спубліки від 13 січня 2004 р. № 580 «Про боротьбу з корупцією»; Закон Рес�
публіки Казахстан від 2 липня 1998 р. № 267�1 «Про боротьбу з ко�
рупцією»; Закон Республіки Молдова від 27 червня 1996 р. № 900 «Про бо�
ротьбу з корупцією і протекціонізмом»; Закон Республіки Таджикистан
від 25 липня 2005 р. № 100 «Про боротьбу з корупцією»; Закон Киргизької
Республіки від 6 березня 2003 р. № 51 «Про боротьбу з корупцією» та ін.
[12]. Положення названих законів також можуть бути використані для
вдосконалення правового регулювання протидії корупції у російських
умовах.

По�шосте, відбувається активне вдосконалення законодавства у галузі
міграції, при цьому міграція дедалі частіше розглядається в аспекті забез�
печення національної безпеки. Це викликано великою кількістю чинників,
і зокрема тим, що незаконна міграція є певною загрозою національній без�
пеці держав. Тому законодавство в галузі міграції тісно пов’язано з
вирішенням питань у галузі національної безпеки.

Законодавство деяких держав СНД у даній галузі відрізняється належ�
ним рівнем опрацьованості. Так, досить ефективна система правового ре�
гулювання міграційних процесів створена у Казахстані: прийняті Закон
РК від 13 грудня 1997 р. № 204 «Про міграцію населення», Постанову Уря�
ду РК від 5 вересня 2000 р. № 1346 «Про Концепцію міграційної політики
Республіки Казахстан», Постанову Уряду РК від 29 жовтня 2001 р. № 1371
затверджена галузева Програма міграційної політики РК на
2001–2010 роки. У цих нормативних актах наголошується на важливій
ролі врегульованості міграційних відносин для забезпечення національної
безпеки, а також встановлюється низка повноважень органів національної
безпеки в даній сфері [11]. 

Вдосконалення законодавства Росії в галузі міграції вимагає пошуку
оптимальної моделі правового регулювання суспільних відносин у даній
галузі. Цьому багато в чому сприятиме позитивний досвід законодавчого
регулювання відносин у галузі міграції в державах СНД.

По�сьоме, продовжується вдосконалення правового регулювання дер�
жавної служби в національних органах безпеки держав СНД [9]. Тут не�
обхідно виділити низку аспектів. По�перше, в національних органах безпе�
ки держав СНД військова служба як вид державної служби передба�
чається як основний вид державної служби. При цьому залежно від особ�
ливостей національної системи законодавства військова служба нази�
вається або видом державної служби (наприклад, у Росії), або особливим
видом державної служби (наприклад, у Вірменії). По�друге, як і в
Російській Федерації, так і в інших державах СНД питання служби в
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національних органах безпеки закріплюються законодавчо, при цьому за�
гальний режим військової служби поширюється і на національні органи
безпеки, а закони про органи безпеки встановлюють окремі особливості
організації і проходження служби кадровим складом, що в цілому є ви�
правданим і довело свою ефективність. Проте проблеми правового харак�
теру можуть виникати через нестикування положень названих законів.
Найбільш проблемними є питання виконання обов’язків військової служ�
би, посадових обов’язків у різних органах, застосування щодо військово�
службовців заходів адміністративного впливу тощо. По�третє, в перспек�
тиві в органах забезпечення національної безпеки ряду держав СНД мож�
лива відмова від військової служби і переведення їх на цивільну держав�
ну службу або введення нового виду державної служби. По�четверте,
законодавство Росії про військовий обов’язок і військову службу, статус
військовослужбовців детальніше розроблений, ніж законодавство інших
держав СНД, особливо в процесуальній частині, що є додатковою га�
рантією дотримання прав військовослужбовців.

Виявлення основних тенденцій і напрямів вдосконалення адміністра�
тивно�правового регулювання діяльності національних органів безпеки
держав�учасниць СНД дає можливість більш чітко представити їх роль і
місце у механізмі сучасної держави, врахувати позитивний зарубіжний
досвід для вдосконалення російського законодавства. 
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