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інтерв’ю

Віктор Шокін:
Жодного із колишніх
представників влади не було
виключено зі списку санкцій

Вікторе Миколайовичу, нещодавно ми всі мали можливість
у прямому ефірі спостерігати дивне засідання парламентського
регламентного комітету, який розглядав звернення ГПУ щодо
двох народних депутатів. Першого дня це дійство тривало близько п’яти годин і деколи нагадувало то виступ адвокатів перед
судом присяжних, то дослідження доказів у справі на судовому
засіданні. Чіткої регламентації цього процесу немає, але відомо,
що парламент у таких випадках повинен ухвалювати процедурне рішення, а не розглядати матеріали справи по суті. Як це має
відбуватися, тим більше, є таке суспільне очікування, що ці двоє
стануть першими, але не останніми з депутатського корпусу?
Я неодноразово наголошував – у тому числі виступаючи в парламенті, – що комітет Верховної Ради має право розглядати подання
Генерального прокурора виключно в процедурному плані. На жаль,
засідання комітету було дуже тривалим, і він так і не ухвалив рішень,
які слід було ухвалити.
Річ у тім, що деякі народні депутати плутають державну таємницю
і таємницю слідства. Тому на комітеті і в парламенті вони неодноразово висловлювалися стосовно того, що йдеться не про державну таємницю – отже, питання має розглядатися у відкритому режимі. Справді,
в цьому випадку держтаємниці немає, але мова йде про відомості, що
становлять таємницю слідства. Це поняття чітко сформульовано
в Кримінальному процесуальному кодексі, відповідно до якого допуск
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Про розслідування резонансних справ, особливості притягнення
до кримінальної відповідальності народних депутатів, про осіб, стосовно
яких надалі діятимуть санкції, читайте в розмові Генерального прокурора
України Віктора Шокіна з журналістом Олександрою Примаченко
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до матеріалів, що містять таємницю слідства, мають тільки ті особи,
яким дозволив слідчий – навіть я не маю права допуску до всіх матеріалів кримінального провадження. Рапорти слідчих, які розслідують
кримінальні провадження щодо Мельничука і Клюєва, були додані до
матеріалів, наданих парламенту. Слідчі заборонили будь-кому оголошувати дані слідства.
Але чітко виписаної процедури розгляду таких подань у законі
немає.
Справді, в законі про регламент Верховної Ради повноваження комітету в цій частині розписані абсолютно незадовільно. Тому Генеральною прокуратурою України був розроблений новий законопроект. До цієї роботи залучили фахівців із Академії прокуратури, інших
юридичних установ. До речі, близько 20 років Генеральна прокуратура була суб’єктом законодавчої ініціативи. Відповідна стаття Конституції УРСР втратила чинність у зв’язку з прийняттям нової Конституції
України в 1996 році. Наявність такого права надавала можливість оперативніше реагувати на виклики, ініціювати зміни до законодавства
для удосконалення його норм і виправлення недоліків. Відсутність
права законодавчої ініціативи у ГПУ гальмує ініціативи. Крім того, доля
проекту залежатиме від рішення суб’єкта законодавчої ініціативи, що
вносить його. Враховуючи підготовку змін до Конституції України,
таку практику доцільно змінити. Адже тільки починаючи з лютого
цього року, Генеральною прокуратурою напрацьовано близько двох
десятків законодавчих ініціатив.
Що стосується зазначеного законопроекту, думаю, нас підтримають також інші інстанції – СБУ та МВС, – які також зацікавлені в тому,
щоб відповідні подання розглядалися належним чином. А крапку
в усьому цьому процесі, зрозуміло, ставитиме суд.
Я, зі свого боку, наполягатиму, щоб ці наші ініціативи були внесені як
першочергові. Притягнення будь-якого депутата до відповідальності –
це дуже складне питання, адже існує кругова порука...
Суть законопроекту зводиться до такого: за дорученням голови
парламенту розглядається подання, вивчається, що там вказано, ким
підписаний документ, яким чином подання було внесено. Тобто лише
процедурні моменти. Потім це подання передається для розгляду до
зали парламенту.
Тобто комітет за жодних обставин не розглядатиме подання по суті?
Комітет узагалі не розглядатиме подання щодо народних депутатів.
Я згоден із тим, про що ви говорите: комітет присвоїв собі повноважен-
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ня суду – слухати одну сторону, другу, адвокатів, експертів допитати.
Все це – прерогатива суду.
Відомо, що задовго до того, як ви звернулися до парламенту
стосовно комбата Мельничука, почали давати свідчення члени
своєрідного «спецпідрозділу» при «Айдарі», повідавши про справді
страшні речі. Є подібні напрацювання щодо інших батальйонів,
чи «Айдар» був винятковим випадком?
На жаль, він зовсім не винятковий. У нас вже є справи щодо так званих добровольчих батальйонів, причому ще більші, ніж по Мельничуку.
Крім розслідування «майданівських» справ, суспільство цікавить пошук, арешт та повернення активів. Періодично з’являється інформація про те, що стосовно тих чи інших вищих посадових осіб колишньої влади знято санкції, що вони отримують
візи, до них немає питань у правоохоронних органів наших європейських партнерів...
Завдяки вжитим нами заходам жодного із колишніх представників
влади не було виключено зі списку санкцій, а Радою ЄС продовжені
обмежувальні заходи щодо 17 осіб.
На підставі звернення Генеральної прокуратури України рішеннями
Ради Європейського Союзу від 5 березня і 14 квітня 2014 року застосовані
обмежувальні заходи до деяких колишніх українських високопоставлених осіб, а також до пов’язаних із ними осіб. Рішеннями Ради ЄС від 5 березня і 5 червня продовжено дію обмежувальних санкцій щодо 17 колишніх українських високопосадовців, а також пов’язаних із ними осіб.
Генеральна прокуратура забезпечує оперативне інформування
санкційного підрозділу ЄС щодо стану досудового розслідування
в кримінальних провадженнях щодо осіб, до яких застосовано обмежувальні заходи. Така тісна співпраця має свої позитивні результати.
Рішенням Ради ЄС від 5 червня 2015 року обмежувальні заходи щодо
Д. Табачника, О. Лукаш і С. Клюєва продовжено.
Чи можна дати повний перелік цих осіб?
Санкції продовжено до 6 березня 2016 року щодо:
1) колишнього президента України Віктора Януковича;
2) колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка;
3) колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки;
4) колишнього голови Адміністрації президента України Андрія
Клюєва;
5) колишнього заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка;
6) сина колишнього президента України Олександра Януковича;
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7) сина колишнього генерального прокурора України Артема Пшонки;
8) колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова;
9) бізнесмена Сергія Курченка;
10) колишнього міністра охорони здоров’я України Раїси Богати
рьової;
11) колишнього в. о. прем’єр-міністра України, екс-голови Національного банку України Сергія Арбузова;
12) народного депутата України Юрія Іванющенка;
13) колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка;
14) колишнього міністра палива та енергетики України Едуарда Ставицького;
15) колишнього міністра науки і освіти України Дмитра Табачника;
16) колишнього міністра юстиції України Олени Лукаш.
Стосовно народного депутата України Сергія Клюєва, санкції щодо
нього продовжено до 6 жовтня 2015 року.
Ці санкції є виключно економічними заходами і спрямовані на блокування коштів зазначених осіб. Для забезпечення можливої конфіскації коштів за рішенням суду на них необхідно накласти арешт у рамках
кримінального провадження.
У нас налагоджена взаємодія зі Світовим банком, санкційними підрозділами ЄС та іншими іноземними колегами. Для ефективної організації цієї роботи було створено міжвідомчу групу з координації повернення в Україну коштів, отриманих злочинним шляхом колишніми
вищими посадовими особами України.
Чи є факт отримання шенгенської візи свідченням того, що до
цієї людини немає запитань, зокрема, у ваших зарубіжних колег?
Ні. Такі візи видають посольства або консульства держав-учасниць
Шенгенської угоди. Право видачі дозволу на в’їзд на територію конкретної держави (візи) належить виключно компетентним органам такої держави. У більшості випадків українська сторона не має впливу на
прийняття таких рішень і навіть може нічого не знати про звернення
конкретного громадянина України по візу.
Як я вже пояснив, санкції ЄС мають виключно економічний характер і не можуть служити підставою для відмови у видачі візи колишнім
українським чиновникам, яких вони стосуються.
Ви напрацювали досвід застосування на практиці нової процедури заочного провадження?
Процедура спеціального розслідування (заочного провадження)
уперше реалізована на практиці. До суду внесено подання про заочне
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засудження екс-міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової і спів
учасника Олександра Стащенка за фактом заволодіння бюджетними
коштами на суму 6,5 млн грн у процесі закупівлі медичних препаратів
та обладнання.
Процедуру заочного засудження застосовано також щодо колишнього голови Національного банку України, першого віце-прем’єрміністра і виконувача обов’язків прем’єр-міністра України Сергія Арбузова. Він підозрюється у розкраданні і привласненні державних коштів
НБУ на суму близько 118 млн грн.
На сьогодні підозрюваний перебуває в міжнародному розшуку Інтерполу. На рахунках, що належать йому та його дружині, заарештовано понад 200 млн грн. Крім того, на виконанні у компетентних органів
Латвії є міжнародне доручення Генеральної прокуратури України, що
стосується арешту на підставі рішення суду грошових коштів С. Арбузова на суму понад 49 млн дол.
Нещодавно з’явилося повідомлення про те, що Інтерпол більше не шукає Георгія Дзекона, екс-голову «Укртелекому». Чи означає це, що до нього питань немає?
Генеральна прокуратура України не зверталася до іноземних держав із запитами про видачу Г. Дзекона. Питання про здійснення його
розшуку належить до компетенції органу слідства та оперативних підрозділів, яким орган слідства доручив розшук.
Який загальний результат на терені боротьби з корупцією?
Скільки всього чиновників притягнуто до відповідальності, якого рівня ці чиновники і скільки вироків винесено судами?
Загалом правоохоронними органами викрито 725 корупційних
правопорушень. Під час розслідування 189 чиновників відсторонено
від виконання повноважень. До судів з обвинувальними актами направлено 460 проваджень щодо 541 особи.
Усього судами винесено обвинувальні вироки щодо 139 корупціонерів. Зокрема, до п’яти років позбавлення волі засуджено керівника
і члена інспекційної групи Нацкомфінпослуг, які отримали 15 тис. дол.
за неправомірне вирішення питання.
Які ще суми фігурують в обвинувальних актах?
Середній розмір хабара, виявленого правоохоронцями, становить близько 43 тис. грн, максимальний – 13,2 млн грн. Наприклад, до
суду направлено обвинувальний акт щодо начальника Головного
управління Державного земельного агентства в Черкаській області
за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі
80 тис. дол.
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Генеральна прокуратура здійснює процесуальне керівництво
у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим
становищем та розтрати грошових коштів на суму понад 127 млн грн
посадовими особами низки комунальних підприємств Харківської
міськради.
А чи є нова інформація про розслідування щодо суддів?
У нас є справи щодо суддів, ними займається спеціальний відділ,
який розслідує те, що напрацювали підозри СБУ, МВС, податкова.
Скільки таких справ перебуває у провадженні?
Десятки.
До суду ще не дійшли?
Ні, чому? Є і передані до суду, але багато фігурантів перебувають
у розшуку, як, наприклад, суддя Кіреєв.
В одному з інтерв’ю ви сказали, що за нинішньої влади працюють ті ж схеми, що й раніше. Чимало громадян з вами погодяться, тому хотілося б дізнатися подробиці, особливо щодо вищого
ешелону.
Було б дещо передчасним говорити, де конкретно ці схеми працюють. Можу сказати те, в чому точно впевнений: не змінилася ситуація
в «Укрспирті». Очевидно, знаючи про це, вже дві людини відмовилися
його очолити. Існують великі проблеми у сфері енергетики. Є питання
щодо вивезення вугілля. Також велика проблема – незаконний видобуток бурштину.
Теж багато чули, а бурштином займатися збираєтеся?
Ми займаємося, і МВС, і СБУ. Проводилися відповідні наради, ухвалено документи. У листі на ім’я міністра внутрішніх справ я вказую, що
на територіях, де мають місце масові факти незаконного видобутку
бурштину, злочинці, відчуваючи безкарність, організувались у стійкі
злочинні угруповання і відкрито дають відсіч працівникам правоохоронних органів, які пред’являють законні вимоги.
Вам, напевне, відомо, що блокпости на Сході нашої країни
стали багатомільйонним бізнесом. Розмах контрабанди, в тому
числі і в напрямку Криму, вражає. Звісно, контрабанда – справа
СБУ, але прокуратура координує дії, спрямовані на боротьбу зі
злочинністю. Чи володієте ви такою інформацією і чи є відповідні кримінальні провадження?
Справді, обсяг контрабанди донині залишається вкрай високим.
Це дуже важливе питання: ешелонами йде вугілля, продукти, алкоголь
та тютюнові вироби – взагалі все що завгодно. В Одесі та в Закарпат-

інтерв’ю

ській області ситуація з контрабандою вже краща, ніж на цьому напрямку. Розслідуванням таких фактів займається СБУ. Ми, не втручаючись, докладаємо зусиль для здійснення координації дій СБУ, МВС та
податкової з питань блокпостів. Однією з проблем тут є дозвіл на проїзд, провезення будь-якої продукції. До кінця ще не відпрацьований
механізм пропуску: яким чином, кого і з якою метою пропускати до нас
і від нас. З цього питання проводилася нарада у Президента. Він доручив СБУ підготувати документи, які повинні бути прийняті у цьому
зв’язку, щоб роботу було завершено.
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Серед законодавчих ініціатив ГПУ є, наприклад, такі:
– про розмежування підслідності Державного бюро розслідувань
(ДБР) і Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Виходячи
з мети створення НАБУ, пропонується віднести до його підслідності
всі корупційні злочини без штучних умов щодо вчинення їх вибірковим
колом суб’єктів, необхідного розміру шкоди. ДБР уповноважити на здійснення розслідування будь-яких злочинів за умови здійснення їх «спеціальним суб’єктом» – першими посадовими особами держави та їхніми заступниками, суддями, прокурорами, детективами НАБУ, а також
некорупційних злочинів, скоєних правоохоронцями;
– щодо визначення статусу Державного бюро розслідувань. Пропонується визначити статус шляхом внесення змін до Конституції
України як окремого незалежного органу. Призначення його директора
віднести до повноважень Президента України, можливими ініціаторами висунення кандидатів на посаду директора визначити Генерального прокурора, директора НАБУ, Верховну Раду України.
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Нагляд за додержанням законів
при застосуванні заходів
впливу за адміністративні
правопорушення: пріоритети
діяльності та проблеми
законодавчого регулювання

Олег ЗАЛІСКО,
заступник Генерального
прокурора України,
державний радник юстиції 3 класу

На сьогодні триває реформування органів прокуратури та приведення її діяльності у відповідність до європейських стандартів. Зазначений процес супроводжується практичною імплементацією нового законодавства щодо повноважень прокурорів.
Пропонуємо розглянути питання організації та здійснення
прокурорського нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення,
предмета, пріоритетів і проблем законодавчого регулювання
діяльності прокуратури у цій сфері.
12
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гляду. Разом з тим на сьогодні певні політичні сили у Верховній Раді
України, використовуючи складну суспільно-політичну ситуацію
в державі та обґрунтовуючи свої
пропозиції необхідністю реформування прокуратури, намагаються
позбавити прокурорів низки наглядових повноважень навіть за правоохоронними органами. Такі спроби
мають єдину мету – перетворити
органи прокуратури в малоефективну правозахисну інституцію,
що є неприпустимим і безвідповідальним стосовно наших громадян.
Слід зазначити, що до переліку
об’єктів прокурорського нагляду за
додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення належать
не лише спеціальні установи та
місця тримання затриманих органів внутрішніх справ, підрозділи
кримінально-виконавчої інспекції
Державної кримінально-виконавчої
служби України, органи Державної
прикордонної, фіскальної служб,
пункти тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають в Украї
ні, Державної міграційної служби
України, але й будь-які інші місця,
в яких інколи на практиці тримаються доставлені або затримані особи (службові кабінети, приміщення
та ін.), у тому числі з порушенням
вимог ст.ст. 260, 261 КУпАП, без документального оформлення факту
затримання.
Остаточний перелік органів та
установ, за якими здійснюється нагляд, визначено не тільки в
КУпАП, але й у інших законодавчих актах, зокрема у Митному та

№ 6 (168) червень 2015

а відміну від більшості
положень нового Закону
України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. (далі –
Закон) норми, що регламентують
порядок та особливості нагляду на
цьому напрямі, набрали чинності
у жовтні минулого року.
Проаналізуємо сутність і зміст зазначених законодавчих новел.
Розділом XІІ «Прикінцеві положення» Закону внесено низку змін
до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі –
КУпАП) стосовно визначення повноважень прокурора при здійсненні прокурорського нагляду за
додержанням законодавства про адміністративні правопорушення.
Зокрема, статтю 7 КУпАП доповнено ч. 5, у якій передбачено, що
прокурор здійснює нагляд за додержанням законів при застосуванні
заходів впливу за адміністративні
правопорушення шляхом реалізації
повноважень щодо нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів примусового характеру,
пов’язаних з обмеженням особистої
свободи громадян.
Вказана норма порівняно з попередньою редакцією Закону звужує
завдання та функції органів прокуратури, спрямовуючи їх саме на
захист прав громадян на свободу
та особисту недоторканність, гарантованих у ст. 29 Конституції
України, у сфері застосування державою заходів адміністративного
примусу.
Таким чином, законодавець визначив межі діяльності прокуратури,
виключаючи можливість поновлення так званого загального на
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Податковому кодексах України, Законах України «Про міліцію», «Про
Державну кримінально-виконавчу
службу України», «Про Державну прикордонну службу України»,
«Про державний кордон України»
тощо, а також у прийнятих на їх виконання підзаконних нормативноправових актах.
Безумовно, у нашій державі повноваження прокурора щодо захисту
прав громадян при застосуванні
примусових заходів, пов’язаних з обмеженням їхньої особистої свободи,
традиційно притаманні органам прокуратури, що узгоджується з міжнародно-правовими актами, до яких
приєдналася Україна, про обов’язковий незалежний нагляд (контроль)
за додержанням державними органами законів щодо обмеження свободи
людини і громадянина.
Положення та рекомендації міжнародних документів (Звід принципів захисту всіх осіб, підданих затриманню чи ув’язненню у будь-якій
формі (Резолюція № 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня
1988 р.), стаття 4 Декларації про
захист усіх осіб від катувань та
інших жорстоких, нелюдських або
таких, що принижують гідність,
видів поводження і покарання (Резолюція 3452 (ХХХ) Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1975 р.), стаття 13 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод
від 4 листопада 1950 р., ратифікована Україною 17 липня 1997 р., яка
набрала чинності 11 вересня 1997 р.,
та інші) підкреслюють необхідність
здійснення ефективного юридичного захисту прав людини, постійного
нагляду за пенітенціарними устано-

вами, виправними службами та надання правової оцінки їхньої діяльності щодо законності обмеження
особистої свободи людини.
Вищезазначені міжнародні акти
обґрунтовують існування не лише
відповідної конституційної функції
прокуратури, визначеної у пункті 4
ст. 121 Конституції України (щодо
нагляду за виконанням судових рішень у кримінальних справах та
інших примусових заходів), у тому
числі у сфері застосування до громадян примусових заходів адміністративного характеру, а й підтверджують її сучасну корисність для
реального забезпечення прав людини та верховенства закону.
Саме така діяльність прокуратури
передбачена законодавством у більшості (25 із 47) держав – членів Ради
Європи, зокрема Франції, Польщі.
Підсумки роботи прокурорів на
зазначеному напрямі в першому
кварталі поточного року свідчать
про необхідність збереження цього виду нагляду й надалі, оскільки органи прокуратури є єдиним
у державі органом, що має достатні повноваження для недопущення свавілля правоохоронців при
доставлянні та адміністративному
затриманні громадян, реагуванні
на факти негуманного поводження
з ними та невиконання адміністративних стягнень щодо правопорушників, які нерідко становлять небезпеку для інших громадян, тощо.
Так, цьогоріч прокурорами встановлено численні випадки невиконання адміністративних стягнень,
незаконного
адміністративного
затримання громадян, порушення
їхніх прав при доставлянні (за від-
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затриманих, попереднього ув’язнення, установи, в яких засуджені
відбувають покарання, установи,
де перебувають особи, щодо яких
застосовані примусові заходи медичного або виховного характеру,
та будь-які інші місця, в яких особи
примусово тримаються згідно із судовим рішенням або рішенням адміністративного органу;
2) опитувати осіб, які перебувають у місцях застосування заходів
примусового характеру, з метою
отримання інформації про умови
їхнього тримання та поводження
з ними, ознайомлюватися з документами, на підставі яких ці особи
тримаються в таких місцях, засуджені або до них застосовано заходи примусового характеру;
3) перевіряти законність наказів,
розпоряджень, інших актів відповідних органів і установ та в разі
невідповідності законодавству вимагати від посадових чи службових
осіб їх скасування і усунення порушень закону, до яких вони призвели, а також скасовувати незаконні
акти індивідуальної дії;
4) вимагати від посадових чи
службових осіб надання пояснень
щодо допущених порушень, а також вимагати усунення порушень
та причин і умов, що їм сприяли,
притягнення винних до передбаченої законом відповідальності;
5) ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження щодо
виконання судових рішень у кримінальних справах, робити з них виписки, знімати копії та в установленому законом порядку оскаржувати
рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця;
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сутності законних підстав, без складання протоколів, з викривленням
часу, дати затримання та ін.), роз’ясненні та забезпеченні прав затриманих осіб, примусовому їхньому
триманні, зокрема й у нічний час,
за відсутності елементарних умов
тримання та медичного обслуговування тощо.
Так, органи прокуратури Кіровоградської області відреагували
на порушення законодавства, які
полягали в тому, що працівниками
одного з районних відділів УМВС
України в області здійснено адміністративне затримання та поміщення до кімнат для затриманих
і доставлених чергової частини
39 осіб без складання протоколів
про адміністративне затримання.
Загалом по державі за внесеними
документами прокурорського реа
гування про усунення виявлених
порушень закону до дисциплінарної
відповідальності притягнуто понад
400 посадових осіб правоохоронних та інших державних органів,
оскаржено 29 незаконних судових
рішень, розпочато 6 кримінальних
проваджень.
Слід зазначити, що оновлені повноваження органів прокуратури
у сфері нагляду за додержанням
законів при застосуванні заходів
впливу за адміністративні правопорушення регламентовані у ст.ст. 7,
250, 287 КУпАП та ст. 26 Закону,
що має набрати чинності 15 липня
2015 р.
Згідно з новим Законом прокурор
має право:
1) у будь-який час за посвідченням, що підтверджує займану посаду, відвідувати місця тримання
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6) вимагати від керівників органів
вищого рівня проведення перевірок
підпорядкованих і підконтрольних
органів та установ попереднього
ув’язнення, виконання покарань,
застосування заходів примусового характеру та перевірок інших
місць, у яких особи примусово тримаються згідно із судовим рішенням або рішенням адміністративного органу;
7) звертатися до суду з позовом
(заявою) у визначених законом випадках.
У частині 2 ст. 26 Закону йдеться про те, що прокурор здійснює
нагляд за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, шляхом
проведення регулярних перевірок,
а також у зв’язку з необхідністю
належного реагування на відомості
про можливі порушення законодавства, що містяться у скаргах, зверненнях чи будь-яких інших джерелах.
У розвиток цієї норми Закону періодичність проведення перевірок
та об’єкти нагляду визначаються
галузевим наказом Генерального
прокурора України «Про організацію прокурорського нагляду за
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних
провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян»
від 12 квітня 2013 р. № 7гн у редакції від 24 березня 2015 р. (далі – галузевий наказ).

Звертаємо увагу, що Закон (ч. 3
ст. 26) зобов’язує прокурора негайно звільнити особу, яка незаконно
(за відсутності відповідного судового рішення, рішення адміністративного органу або іншого передбаченого законом документа чи після
закінчення передбаченого законом
або таким рішенням строку) перебуває у місці тримання затриманих,
попереднього ув’язнення, обмеження чи позбавлення волі, установі
для виконання заходів примусового
характеру, іншому місці, в якому
особа примусово тримається згідно
із судовим рішенням або рішенням
адміністративного органу.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 26 Закону, прокурор реагує на виявлені
порушення законодавства шляхом
внесення письмових вказівок стосовно додержання встановлених
законодавством порядку та умов
тримання осіб у вищезазначених
місцях та установах, а також письмових вказівок, наданих іншим
органам, що виконують судові рішення у кримінальних справах, які
є обов’язковими і підлягають негайному виконанню.
У цій сфері вказівка, на відміну
від її функції, визначеної у Законі України «Про прокуратуру» від
5 листопада 1991 р., фактично залишається єдиним документом
прокурорського реагування на
етапі досудового врегулювання,
який має обов’язковий характер.
У зазначеному законі, окрім вказівки, раніше передбачалися такі види
документів реагування, як подання
та постанова. Форма, зміст вказівки
у Законі України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. чітко не
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внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення окремих положень законодавчих актів у відповідність до Закону
України «Про прокуратуру»)» [1],
який наразі перебуває на розгляді
у Верховній Раді України.
На сьогодні внаслідок такого недосконалого законодавчого підходу
прокурори вимушені на практиці
через апеляційні судові інстанції
доводити своє право та обов’язок
щодо захисту прав і свобод громадян. Ми вже отримали низку позитивних рішень у Кіровоградській,
Херсонській та інших областях,
якими не тільки поновлено свободи
громадян, але й фактично підтверджено право прокурора на оскарження судових постанов, передбачене у ст. 250 цього Кодексу.
Так, з метою поновлення конституційних прав громадян прокурорами органів прокуратури Кіровоградської області внесено дві
апеляційні скарги на незаконні постанови суду про накладення адміністративного арешту на інвалідів
другої групи, що суперечило вимогам ч. 2 ст. 32 КУпАП. Апеляції
задоволено. Загалом по державі на
сьогодні задоволено 18 апеляційних
скарг прокурорів.
За приписами ст. 289 КУпАП
прокурора позбавлено права подавати заяву на поновлення строку
оскарження постанови у справі про
адміністративне правопорушення,
що може перешкоджати ефективному здійсненню наглядових повноважень у разі виявлення порушень
законодавства та прав громадян після закінчення 10-денного терміну
оскарження рішення суду.
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визначені та будуть напрацьовані
практикою.
Аналіз вказаних повноважень
прокурора, визначених у ст. 26 Закону, засвідчив низку недоліків
і прогалин, які суттєво обмежують
ефективність їхньої реалізації та,
відповідно, знижують якість захисту прав громадян при застосуванні
заходів впливу за адміністративні
правопорушення.
Зокрема, згідно з вимогами
ст.ст. 250, 284 КУпАП, прокурор,
здійснюючи нагляд за додержанням і правильним застосуванням
законів при провадженні у справах
про адміністративні правопорушення, окрім інших повноважень,
має право брати участь у розгляді
справи про адміністративні правопорушення, давати висновки з питань, що виникають під час розгляду справи, перевіряти правильність
застосування відповідними органами (посадовими особами) заходів
впливу за адміністративні правопорушення, оскаржувати постанову і рішення за скаргою у справі
про адміністративне правопорушення тощо.
Разом з тим у спеціальній нормі
ч. 2 ст. 294 КУпАП прокурора виключено з кола суб’єктів, які мають право на оскарження постанов
суду у справах про адміністративні правопорушення. На теперішній час, згідно з чинною редакцією Кодексу, постанова судді може
бути оскаржена лише особою, яку
притягнуто до відповідальності, її
представником, захисником та потерпілим. Зазначену прогалину намагаються виправити шляхом внесення проекту Закону України «Про
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Виходячи зі змісту визначених
у ст. 250 КУпАП повноважень прокурора в суді, Кодексом не передбачено обов’язку суду повідомляти
прокурору про день слухання справи (ст. 277-2) та про результати розгляду поданої ним скарги (ст. 295),
відсутній конкретний механізм реалізації права прокурора на надання
в суді висновку (ст. 279).
Крім того, зауважимо, що в чинній редакції ст. 7 КУпАП чітко не
визначено предмета та меж прокурорського нагляду за додержанням
законів при застосуванні заходів
впливу за адміністративні правопорушення.
Наведені правові прогалини
створюють негативні передумови
та перешкоди в реалізації прокурором наглядових повноважень
щодо оскарження постанов суду
у справах про адміністративні правопорушення. У вищезазначеному
законопроекті [1] робиться спроба
належно їх виправити.
Внесеними 24 березня 2015 р.
змінами до галузевого наказу Гене
рального прокурора України зорієнтовано роботу прокурорів на
цьому напрямі на чітку реалізацію
визначених законодавством наглядових повноважень.
В оновленій редакції галузевого наказу наголошується, що при
здійсненні нагляду за додержанням законів під час застосування до громадян заходів впливу за
адміністративні правопорушення
необхідно перевіряти законність
доставляння, адміністративного затримання осіб, складання стосовно
них протоколів про адміністративні правопорушення, застосування

в адміністративному порядку інших заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, та
адміністративних стягнень у виді
адміністративного арешту, виправних і громадських робіт. При цьому звертається увага на проведення
прокурорами перевірок за кожним
фактом адміністративного затримання осіб, накладення адміністративного стягнення, пов’язаного
з обмеженням особистої свободи
громадян, на вивчення матеріалів,
що стали підставою для застосування таких заходів.
З огляду на вимоги сьогодення
пріоритетним у діяльності прокурора є вжиття вичерпних заходів до
своєчасного усунення допущених
порушень закону та поновлення порушених конституційних прав особи: негайного її звільнення у разі
незаконного обмеження або позбав
лення волі, скасування чи приведення у відповідність до вимог законодавства незаконних правових
актів державних органів у цій сфері,
зокрема й актів індивідуальної дії
(мова йде, наприклад, про протоколи про адміністративні правопорушення).
Окремим питанням нагляду, яке
потребує особливої уваги, є повнота виконання судових рішень
у справах про адміністративні
правопорушення, якими застосовано адміністративний арешт, виправні та громадські роботи. Статистика свідчить, що внаслідок
бездіяльності уповноважених державних органів, передусім міліції,
майже третина адміністративних
стягнень залишаються не виконаними.
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правопорушення, що зафіксовано
у рішеннях Європейського суду
з прав людини (далі – Європейський суд). При цьому зауважимо,
що державі не тільки завдається
матеріальна шкода, але й суттєво
підривається її авторитет на міжнародній арені. Наявні в законодавстві України прогалини створюють передумови для неможливості
за зверненнями громадян до суду
своєчасно захищати і поновлювати
їхні права.
Так, рішенням Європейського
суду у справі «Швидка проти
України», яке 30 січня 2015 р. набуло статусу остаточного, Україну,
окрім іншого, зобов’язано відшкодувати заявниці моральну шкоду в розмірі 5 тис. євро у зв’язку
з порушеннями стосовно неї ст. 10
Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод та ст. 2
Протоколу № 7, допущеними при
розгляді справи про адміністративне правопорушення (щодо забезпечення права на свободу вираження поглядів та належного доступу
до правосуддя).
Зазначена авторитетна європейська
судова інстанція констатувала, що
в силу вимог КУпАП порушується
принцип суду щодо важливості права громадянина на доступ до правосуддя, зважаючи на провідне місце
права на справедливий суд у демократичному суспільстві. За наявності
права на перегляд судового рішення
за ст. 2 Протоколу № 7 воно має бути
таким самим ефективним. Проте,
враховуючи вимоги ст. 326 КУпАП
щодо негайного виконання адміністративного арешту після винесення
судом постанови, належна реалізація
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За результатами прокурорських
перевірок також викрито факти
умисного невиконання постанов
суду цієї категорії.
Наприклад, Прокуратурою Дніпропетровської області в лютому
цього року зареєстровано кримінальне провадження за ознаками
злочину, передбаченого у ч. 2 ст. 382
Кримінального кодексу України, за
фактом умисного невиконання постанов суду службовими особами
одного з районних відділів міліції
м. Дніпропетровська. Досудове розслідування триває.
У більшості випадків на допущені порушення закону при виконанні
адміністративних стягнень та інших примусових заходів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 26 нового Закону
України «Про прокуратуру», прокурори реагують шляхом внесення
письмових вказівок. Разом з тим
у цих нормах помилково зазначено
про можливість внесення таких документів тільки на адресу органів,
що виконують судові рішення у кримінальних справах, і не згадується
про органи, що виконують рішення
суду у справах про адміністративні
правопорушення. На цей час зазначена правова прогалина має бути
усунена. У першому читанні Верховною Радою України вже ухвалено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
прокуратуру» (щодо удосконалення
та особливостей застосування окремих положень)» [2].
Поряд з проблемами законодавчої регламентації діяльності органів прокуратури ми зіткнулися
з питаннями недосконалості законодавства про адміністративні
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права заявниці на доступ до правосуддя стала неможливою внаслідок
відсутності механізму зупинення виконання стягнення до розгляду апеляційної скарги громадянина.
У цьому випадку Генеральна прокуратура України не стоїть осторонь від наявних проблем та наразі
продовжує опрацьовувати питання
подальшого удосконалення механізму захисту прав громадян. Окреслені й інші проблеми постійно
аналізуються.
У зв’язку з необхідністю належного практичного впровадження
нового Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р.
у Генеральній прокуратурі України
створена робоча група, яка працює

над удосконаленням законодавчих
актів, у тому числі Кодексу України
про адміністративні правопорушення. Більшість напрацювань робочої
групи отримали своє відображення
в нещодавно внесених на розгляд
Верховної Ради України вищезгаданих законопроектах [1; 2].
Сподіваємося, що ці важливі документи найближчим часом будуть ухвалені Верховною Радою
України, що сприятиме належному
реформуванню та кардинальній перебудові діяльності прокуратури,
спрямованій на ефективний захист
прав громадян і неухильне додержання законів при застосуванні до
них заходів впливу за адміністративні правопорушення.

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення окремих положень законодавчих актів у відповідність до Закону України «Про прокуратуру»): законопроект від 17 квітня 2015 р., реєстрац. номер 2668 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54827
2. Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» (щодо удосконалення та особливостей застосування окремих положень): законопроект від 17 квітня 2015 р., реєстрац.
номер 2667 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=54826

Заліско О. Нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів
впливу за адміністративні правопорушення: пріоритети діяльності
та проблеми законодавчого регулювання.
Висвітлено питання організації та здійснення прокурорського нагляду
за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення, предмету і пріоритетів діяльності прокуратури
у цій сфері в умовах реформування. Наголошено на необхідності збереження прокурорського нагляду за законністю обмеження особистої свободи громадян як інституційного елементу державного механізму захисту прав і свобод людини.
Вказано низку недоліків і прогалин законодавчої регламентації повноважень прокурора на цьому напрямі та визначено шляхи їх виправлення.
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Розкрито декотрі особливості практичного застосування новітніх положень Закону України «Про прокуратуру», зокрема з урахуванням рішень
міжнародних судових інстанцій.
Ключові слова: прокуратура; адміністративне право; законодавство про
адміністративні правопорушення; реформування прокуратури.
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Залиско О. Надзор за соблюдением законов при применении мер
воздействия за административные правонарушения: приоритеты
деятельности и проблемы законодательного регулирования.
Освещены вопросы организации и осуществления прокурорского надзора за соблюдением законов при применении мер воздействия за административные правонарушения, предмета и приоритетов деятельности
прокуратуры в этой сфере в условиях реформирования. Отмечена необходимость сохранения прокурорского надзора за законностью ограничения
личной свободы граждан как институционного элемента государственного механизма защиты прав и свобод человека.
Указан ряд недостатков и пробелов законодательной регламентации
полномочий прокурора на этом направлении и определены пути их исправления. Раскрыты отдельные особенности практического применения
новых положений Закона Украины «О прокуратуре», в частности с учетом решений международных судебных инстанций.
Ключевые слова: прокуратура; административное право; законодательство об административных правонарушениях; реформирование прокуратуры.
Zalisko O. The supervision over observance of laws when imposing enforcement actions for administrative offences: priorities of activity and
problems of legislative regulation.
Exposed the issues of organization and implementation of prosecutorial supervision over observance of laws when imposing enforcement actions for administrative offences, as well as the subject-matter and priorities of the prosecutorial
activity in this area under reform. Emphasized on the need to preserve prosecutorial supervision over lawfulness of limitation of the citizens` liberty, as an
institutional element of the state mechanism for protection of human rights and
freedoms.
Specified a number of flaws and gaps in the legislative regulation of powers
of a prosecutor in the said direction and provided for ways of their resolution.
It exposes certain features of practical application of the new provisions of Law
on Prosecutor, including with taking into consideration decisions of the international judicial institutions.
Keywords: prosecution; administrative law; legislation on administrative offences; reform of public prosecutor’s office.
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Організація діяльності прокурора
щодо представництва інтересів
громадянина або держави
при виконанні судових рішень
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Питання практичної діяльності

Олена ДРАГАН,
перший заступник
начальника управління
представництва інтересів громадян
та держави в суді
Генеральної прокуратури України,
старший радник юстиції,
кандидат юридичних наук

28 травня 2015 року Генеральним прокурором України видано наказ № 6гн «Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень», яким
детально регламентовано діяльність прокурорів у цій сфері з урахуванням вимог сьогодення. З огляду на прийняття
14 жовтня 2014 р. нового Закону України «Про прокуратуру»
(далі –Закон) [1] постала необхідність обговорення низки
питань, які виникають у практичній діяльності прокурорів,
та вироблення пропозицій щодо механізму реалізації функції
представництва при виконанні судових рішень.
22
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На думку доктора юридичних
наук, академіка М.Й. Штефана, законодавство про виконавче провадження – це сукупність правових
норм, предметом регулювання яких
є суспільні відносини, що виникають у процесі діяльності органів державної виконавчої служби України,
спрямовані на примусове виконання
рішень, ухвал, постанов судових та
інших несудових органів у передбачених законом випадках [10].
22 травня 2013 р. на парламентських слуханнях у Верховній Раді
України на тему «Про стан виконання судових рішень в Україні» [11]
зазначалось, що незабезпечення
своєчасного і належного виконання
судових рішень є однією з найбільш
нагальних проблем у сфері судочинства. Невиконання судових рішень
негативно впливає на авторитет судової влади, оскільки не досягнуто
кінцевої мети правосуддя – захисту інтересів громадян і реального
поновлення їхніх порушених прав.
Саме це питання порушується
в більшості скарг проти України, що
надходять до Європейського суду
з прав людини (далі – ЄСПЛ).
Останнім часом спостерігається
тенденція до збільшення кількості
рішень ЄСПЛ проти України. За попередні 3 роки на виконання рішень
Європейського суду з прав людини
державою сплачено як сатисфакцію
понад 233 млн грн, що потягло додаткові витрати бюджету (тільки
за період 2013 року ця сума склала
169 817,7 тис. грн).
Переважна більшість справ, яку
розглядає Євросуд, стосується саме
невиконання рішень національних судів. Позиція з цього приводу
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ідповідно до ч. 5 ст. 124 Конституції України [2], судові
рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території
України. Як одну з основних засад
судочинства у ст. 129 Конституції України закріплено принцип
обов’язковості судових рішень, який
знайшов подальше відображення
і в інших законодавчих актах: Законі України «Про судоустрій і статус
суддів» (ч. 2 ст. 13) [3], Цивільному
процесуальному кодексі України
(ч. 1 ст. 14) [4], Кодексі адміністративного судочинства України (ч. 2
ст. 14, ч. 1 ст. 255) [5], Господарському процесуальному кодексі України
(ст.ст. 4-5, 115) [6].
Обов’язкове і своєчасне виконання судових рішень забезпечується
системою органів держави, на які
покладено виконання судових рішень, – органами державної виконавчої служби.
Отже, якщо рішення не виконується добровільно, їх виконання
здійснюється примусово органами державної виконавчої служби
у порядку виконавчого провадження, встановленому законодавством
України.
Законодавчу базу виконавчого
провадження в Україні становить
низка законів та підзаконних нормативних актів, зокрема: Закони
України «Про державну виконавчу
службу» від 24 березня 1998 р. [7]
та «Про виконавче провадження»
від 21 квітня 1999 р. [8], Інструкція
з організації примусового виконання рішень, затверджена наказом
Міністерства юстиції України від
2 квітня 2012 р. [9].
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ЄСПЛ чітка: невиконання рішення
державного суду не може бути виправдане недоліками законодавства,
які унеможливлюють його виконання, чи відсутністю необхідних бюджетних видатків.
Проте з року в рік рівень реального
виконання судових рішень в Україні
не зростає, а зменшується. За даними
статистичної звітності про роботу
органів державної виконавчої служби, якщо упродовж 2012–2013 р.р.
рівень виконання рішень судів не
перевищував 6 %, то у 2014 році він
становив тільки 4,3 %. Найнижчий
рівень виконання (до 3 %) – у Він
ницькій, Закарпатській, Київській,
Одеській, Чернівецькій областях.
Зважаючи на актуальність для
держави стану виконання постановлених її іменем судових рішень,
вкрай важливою є діяльність прокурорів у цій сфері.
Здійснення прокурорами конституційної функції у формі представництва інтересів громадянина або

держави в суді не закінчується з постановленням судом остаточного
рішення у справі, набранням ним законної сили. Адже для реального поновлення законності законодавством
передбачено завершальну стадію
судового провадження – виконавче
провадження (ст. 1 Закону України
«Про виконавче провадження»).
Упродовж 2013–2014 р.р. органами
прокуратури України внесено до органів державної виконавчої служби
5,5 тис. подань про усунення порушень закону. За допущені порушення
до дисциплінарної відповідальності
притягнуто 2100 державних виконавців, або кожен другий (за фактичної чисельності – 5,5 тис. осіб).
Необхідно зазначити, що упродовж останніх років намітилась чітка тенденція до збільшення суми,
на яку реально виконано судові рішення, постановлені за позовами
прокурорів: у 2014 році їх виконано
на 5,2 млрд грн, що на 120 млн грн
більше, ніж у 2013 році.

Стан виконання судових рішень, постановлених за позовами
прокурорів в інтересах держави упродовж 2009–2014 років
5 млрд. грн

5,2 млрд. грн

4,6 млрд. грн
4 млрд. грн

762 млн. грн

2009
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сторони, зокрема, щодо оскарження
рішень, дій або бездіяльності державного виконавця з питань виконавчого провадження у порядку,
встановленому цим Законом, до
начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до керівника
відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня чи до
суду (ст. 82 Закону).
З огляду на викладене прокурорам
слід переорієнтовувати свою роботу
на усунення порушень вимог закону
у виконавчому провадженні через
призму оскарження рішень, дій чи
бездіяльності державних виконавців та інших учасників виконавчого
провадження у порядку відомчого
контролю або до суду.
Наказом Генерального прокурора України від 26 листопада 2014 р.
№ 132 до форми № «П» «Звіт про
роботу прокурора» внесено істотні
зміни, зокрема передбачено показник роботи прокурора саме з представницької діяльності у сфері виконання судових рішень. Відповідно
до пункту 4.43 змін та доповнень
до Інструкції зі складання звітності
про роботу прокурора, у рядку 14
обліковуються позови, заяви, скарги прокурора з питань виконання
рішень судів, передбачені процесуальним законодавством та Законом
України «Про виконавче провадження», вирішення яких здійснюється в судовому порядку.
Водночас цією статистичною звітністю не передбачено відображення
діяльності прокурорів щодо оскарження дій державних виконавців
у порядку відомчого контролю, розпочатих кримінальних проваджень,
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Питання представництва прокурором інтересів громадянина та держави у судах при виконанні судових
рішень у своїх працях досліджували М.М. Говоруха, К.В. Гусаров,
Т.О. Дунас, О.Г. Кучер, М.М. Руденко, М.Й. Штефан та інші.
Водночас з ухваленням нового
Закону та внесенням змін до Закону України «Про виконавче провадження» постало питання про
механізм практичної реалізації пов
новажень прокурора у виконавчому
провадженні.
Відповідно до внесених зазначеним Законом змін, ч. 1 ст. 7 Закону
України «Про виконавче провадження» доповнено абзацом третім
такого змісту: «Прокурор може
вступити у виконавче провадження, відкрите не за його заявою, за
умови, що він здійснював представництво інтересів громадянина або
держави в суді у відповідній справі.
З метою вирішення питання про наявність підстав для вступу у виконавче провадження такий прокурор
має право знайомитися з матеріалами такого виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати
копії».
Отже, відтепер прокурорам необхідно вживати дієвих заходів, спрямованих на своєчасне та реальне
виконання судових рішень, постановлених не лише за позовами, заявами прокурорів, а також у справах, де прокурором здійснювалось
представництво в суді.
Крім того, внесеними змінами до
ч. 1 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження» прокурора,
як учасника виконавчого провадження, наділено повноваженнями
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а також суми, на яку реально виконано судові рішення.
З метою вирішення вказаної
проблеми галузевим управлінням
Генеральної прокуратури України
підготовлено відповідні зміни до існуючої форми звіту. Зокрема, запропоновано відображати у звіті подані
прокурорами скарги відповідно до
ст.ст. 82–86 Закону України «Про
виконавче провадження».
Також ініційовано внесення змін
до Інструкції зі складання звітності про роботу прокурора в частині
відображення кількості розпочатих
кримінальних проваджень. Зокрема, запропоновано обліковувати
кримінальні провадження за фактами правопорушень, виявлених
прокурором на будь-якій стадії
представництва: опрацюванні інформації органів контролю, виконавчої влади та місцевого самоврядування, повідомлень у засобах
масової інформації; ознайомленні
з матеріалами кримінальних проваджень для з’ясування наявності підстав щодо представництва; при підготовці позовів; забезпеченні участі
у розгляді судами господарських,
адміністративних, цивільних справ;
оскарженні судових рішень; забезпеченні виконання судових рішень.
Крім того, до статистичної звітності
пропонується повернути відображення стану реального виконання
судових рішень.
Необхідно зазначити, що більшість прокурорів зорієнтувалися
у законодавчих змінах, зуміли перебудувати та переформатувати свою
діяльність відповідно до існуючих
реалій і широко використовують
надані їм повноваження. Це під-

тверджує той факт, що з початку
2015 року органами прокуратури
України керівникам органів державної виконавчої служби подано
понад 600 скарг на рішення, дії та
бездіяльність державних виконавців.
Наприклад, на виконанні у відділі
державної виконавчої служби Тернопільського міського управління
юстиції знаходиться виконавчий
лист від 29 серпня 2012 р., виданий
у справі за позовом Прокуратури
Тернопільської області, про стягнення з ТОВ податкового боргу
в сумі майже півмільйона гривень.
Під час вивчення матеріалів виконавчого провадження прокурором
встановлено порушення строків
його здійснення, невжиття заходів до визначення вартості майна
боржника та передачі його на реалізацію. З метою усунення виявлених порушень закону прокуратурою
області начальнику відділу подано
скаргу, яка розглянута та задоволена.
В іншому виконавчому провадженні державним виконавцем
відділу державної виконавчої служби одного з районних управлінь юстиції Івано-Франківської області
9 лютого 2015 р. відмовлено у відкритті провадження про стягнення солідарно з фізичних осіб майже
200 тис. грн на користь ВАТ «Державний ощадний банк України»
(виконавчий документ до виконання
пред’явлено прокуратурою міста).
За втручання прокуратури начальником територіального відділу державної виконавчої служби 18 лютого 2015 р. постанову державного
виконавця скасовано.
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передбачено право прокурора ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження лише з дозволу суду.
На нашу думку, здійснюючи представництво у суді, прокурор фактично отримав судовий дозвіл на
участь у виконавчому провадженні, яке, відповідно до ст. 1 Закону
України «Про виконавче провадження», є завершальною стадією
судового провадження. А тому отримання дозволу суду на ознайомлення з матеріалами виконавчого
провадження з виконання судового
рішення, постановленого у справі за
позовом прокурора, є недоцільним
та не узгоджується з вимогами чинного законодавства.
Дозвіл суду на ознайомлення прокурора з матеріалами виконавчого провадження необхідний лише
у разі, якщо прокурор не є учасником такого провадження.
Таким чином, порядок отримання згаданого судового дозволу потребує законодавчого врегулювання. Варіантом вирішення вказаної
прогалини може стати доповнення
Кодексу адміністративного судочинства України окремою статтею 181-1 такого змісту.
«Стаття 181-1. Особливості
провадження у справах за заявами
прокурорів про надання дозволу на
ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження.
1. З метою встановлення наявності підстав для представництва
інтересів держави в суді прокурор
у межах повноважень, визначених
законом, має право звернутися до
адміністративного суду із заявою
про надання дозволу на ознайом-
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Крім того, з початку року прокурорами до суду, відповідно до вимог
Закону, внесено 73 позови (скарги)
на рішення, дії (бездіяльність) державних виконавців.
Зокрема, прокуратурою одного
з районів Кіровоградської області
13 січня 2015 р. до Кіровоградського окружного адміністративного
суду подано позов на незаконні дії
начальника відділу державної виконавчої служби районного управління юстиції щодо відмови в наданні
можливості прокурору ознайомитися з матеріалами виконавчого
провадження, відкритого на підставі виконавчого документа за
його заявою. Кіровоградський окружний адміністративний суд погодився з позицією прокурора та
26 січня 2015 р. позов задовольнив.
Також потребують змін і доповнень декотрі положення нового Закону України «Про прокуратуру».
Так, у пункті 6 ч. 6 ст. 23 Закону
передбачено, що під час здійснення
представництва інтересів громадянина або держави у суді прокурор
має право в порядку, передбаченому
процесуальним законом та законом,
що регулює виконавче провадження, брати участь у виконавчому
провадженні при виконанні рішень
у справі, в якій прокурором здійснювалося представництво інтересів громадянина або держави в суді.
Норми ст.ст. 7 та 12 Закону
України «Про виконавче провадження» визначають прокурора
як учасника виконавчого провадження і наділяють правом на ознайомлення з матеріалами такого
провадження. Водночас у пункті 7
ч. 6 ст. 23 закону про прокуратуру
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лення з матеріалами виконавчого
провадження.
2. Адміністративна справа за заявою прокурора про надання дозволу на ознайомлення з матеріалами
виконавчого провадження вирішується протягом десяти днів після
відкриття провадження у справі за
участю прокурора.
3. Суд задовольняє вимоги прокурора, в разі якщо визнає за необхідне ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження виключно
з метою встановлення наявності
підстав для представництва інтересів держави в суді.
4. Постанова суду у справах про
надання дозволу на ознайомлення
з матеріалами виконавчого провадження виконується негайно.
5. Копія постанови суду невідкладно видається прокурору або
надсилається йому, якщо він не був
присутнім під час її проголошення.»
Дієвим інструментом для усунення порушень закону та забезпечення
реального виконання судових рішень
є застосування прокурорами відповідних кримінально-правових заходів у цій сфері. З початку року підпорядкованими прокурорами вже
розпочато 97 кримінальних проваджень.
Показовим є приклад Прокуратури Закарпатської області, якою
в травні цього року розпочато кримінальне провадження за фактом
постановлення суддею Ужгородського міськрайонного суду завідомо
неправосудної ухвали про скасування тимчасового обмеження права
виїзду за кордон боржника у справі
за позовом прокуратури про стягнення до бюджету 3 млн грн.

Воднораз, як свідчать статистичні
дані, значна частина кримінальних
проваджень, розпочатих з питань
виконання судових рішень, закриваються за відсутністю складу злочину.
Так, у грудні минулого року слідчим
закрито кримінальне провадження,
розпочате Прокуратурою Заводського району м. Миколаєва за ознаками злочину, передбаченого ст. 382
КК України, за фактом умисного
невиконання фізичною особою –
підприємцем рішення господарського суду про зобов’язання звільнити самовільно зайняту земельну
ділянку в межах прибережнозахисної смуги Бузького лиману.
При цьому підставою для закриття кримінального провадження
стало виконання боржником судо
вого рішення вже після внесення
відповідних відомостей до Єдиного
реєстру досудових розслідувань.
З цих же підстав закрито кримінальне провадження, розпочате
Прокуратурою Центрального району м. Миколаєва за фактом невиконання фізичною особою – підприємцем судового рішення про звільнення
самовільно зайнятої земельної ділянки в центрі міста.
Відповідно до пункту 14.6 наказу
Генерального прокурора України
від 28 травня 2015 р. № 6гн, керівники прокуратур усіх рівнів повинні забезпечити участь прокурора
у розгляді судами справ за позовами, скаргами прокуратури або
іншого учасника виконавчого провадження на рішення, дії чи бездіяльність службових осіб державної
виконавчої служби, а також при
вирішенні судами питань, пов’яза-

прокурорська практика

ня такого провадження невідкладно
повідомляється підрозділ, що буде
забезпечувати виконання рішення
суду.
Крім того, 20 січня 2015 р. Генеральною прокуратурою України на
місця скеровано лист-орієнтування
«Про організацію роботи управлінь представництва, захисту інтересів громадян та держави в суді
прокуратур обласного рівня», яким
зорієнтовано прокурорів обласного рівня на створення в структурі
управлінь відділів представництва
при виконанні судових рішень з покладенням на них таких основних
функцій:
– здійснення заходів, спрямованих на своєчасне і реальне виконання судових рішень, які постановлено у справах за позовами та заявами
прокурорів;
– використання прав учасника
виконавчого провадження, передбачених Законом України «Про виконавче провадження», у тому числі
на оскарження рішень, дій, бездіяльності службових осіб державної
виконавчої служби;
– забезпечення участі прокурора
в розгляді судами справ за позовами
та скаргами прокуратури на рішення, дії чи бездіяльність державних
виконавців;
– у разі встановлення ознак кримінального правопорушення вчинення
визначених законом дій щодо порушення відповідного провадження.
Пріоритетними напрямками діяльності в цьому листі визначено: захист інтересів держави в бюджетній
і земельній сферах; охорона навколишнього природного середовища;
відшкодування збитків, завданих
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них із виконанням судових рішень,
постановлених як за позовами прокуратури, так і у справах, де прокурором здійснювалося представництво в суді [12].
Останні розпорядчі документи
Генерального прокурора України
вирішили низку проблем, які виникали в практиці. Зокрема, раніше
жодним чином не було врегульовано взаємодію між прокурорами,
які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням
та участь у кримінальному провадженні в суді, з підрозділами або
працівниками, на яких покладено
захист інтересів громадян і держави при виконанні судових рішень.
Відсутність такої взаємодії була
однією з причин низького рівня
виконання судових рішень про
відшкодування шкоди, заподіяної
кримінальними правопорушеннями, постановлених за позовами
процесуальних керівників у кримінальному судочинстві. У минулому
році їх виконано на суму в 13 разів
меншу, ніж у справах за позовами
прокурорів, до повноважень яких
відноситься представництво.
Вказану проблему певною мірою
вирішено у наказі Генерального
прокурора України «Про заходи
щодо вдосконалення представницької діяльності органів прокуратури» від 30 грудня 2014 р. № 156. Так,
у пункті 10 цього наказу передбачено формування електронного наглядового провадження за цивільним
позовом прокурора у кримінальному провадженні після набрання
чинності рішенням суду про повне або часткове задоволення вимог
прокурора. При цьому про створен-
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державі злочинами та корупційними правопорушеннями.
Реформування судової та правоохоронної системи відповідно до
стандартів демократичного суспільства, яке наразі триває в Україні,
торкнулося також органів державної
виконавчої служби: урядом прий
няте рішення про ліквідацію Державної реєстраційної та Державної
виконавчої служб та про передачу
їхніх функцій Мін’юсту. Відповідну постанову прийнято Кабінетом
Міністрів України 21 січня 2015 р. за
№ 17 [13].
Вказані структурні зміни жодним чином не впливають на діяльність прокуратури в ході здійснення
функції представництва при виконанні судових рішень. Адже, зробивши невеликий екскурс в історію
становлення інституту примусового виконання рішень, побачимо, що
у такому вигляді, як пропонується
сьогодні, державна виконавча служба вже існувала до 2011 року.
Крім того, з ухваленням Закону
України «Про прокуратуру» наказом Міністерства юстиції України
від 13 січня 2015 р. № 22/5 приведено у відповідність до вимог цього Закону Інструкцію з організації
примусового виконання рішень, до
якої внесено відповідні зміни. Іншим наказом Мін’юсту від 24 листопада 2014 р. № 1970/5 вказану Ін-

струкцію доповнено розділом ХІV,
яким регламентовано порядок відновлення втраченого виконавчого
провадження або матеріалів виконавчого провадження.
Також на цей час ініційовано
внесення істотних, майже революційних, змін до Законів України
«Про державну виконавчу службу»
та «Про виконавче провадження».
Серед запропонованих новел –
введення інституту приватних виконавців та ведення Єдиного реєстру боржників.
Підсумовуючи викладене, слід
констатувати, що новим Законом
України «Про прокуратуру» та внесеними змінами до Закону України
«Про виконавче провадження» чітко визначена представницька роль
прокурора на стадії виконання рішень суду. Наділення прокурора,
як учасника виконавчого провадження, повноваженнями сторони
та передбачення вступу прокурора
у виконавче провадження, відкрите
не за його заявою, за умови, що він
здійснював представництво в суді,
значно посилює позиції прокурора
у такому провадженні.
Викладені вище пропозиції до законодавчих змін є виключно авторським баченням вирішення декотрих проблемних питань, пов’язаних
з реалізацією функції представництва при виконанні судових рішень.
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Драган О. Організація діяльності прокурора щодо представництва
інтересів громадянина або держави при виконанні судових рішень.
Питання практичної діяльності.
Досліджено представницьку діяльність прокурора при виконанні судових рішень, постановлених за його позовами, заявами, а також у справах,
де прокурором здійснювалось представництво в суді, у світлі законодавчих
змін. Окреслено перспективи такої діяльності, проблемні питання та внесено пропозиції щодо варіантів їх вирішення.
Ключові слова: прокурор; функції прокуратури; представництво інтересів громадянина або держави при виконанні судових рішень; оскарження
дій державного виконавця.
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Драган Е. Организация деятельности прокурора по представительству интересов гражданина или государства при исполнении судебных
решений. Вопросы практической деятельности.
Исследована представительская деятельность прокурора при исполнении судебных решений, принятых по его искам, заявлениям, а также по
делам, где прокурором осуществлялось представительство в суде, в свете
законодательных изменений. Определены перспективы такой деятельности, проблемные вопросы и внесены предложения по поводу вариантов их
решения.
Ключевые слова: прокурор; функции прокуратуры; представительство
интересов гражданина или государства при исполнении судебных решений; обжалование действий государственного исполнителя.
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Dragan O. Organization of representation by public prosecutor citizen’s or
state’s interests in the execution of court decisions. Issues of practical activity.
Representation activity by public prosecutor in the execution of court decisions,
decreed by prosecutor’s claims and on the cases in which they to take part of the
new legislation changes were analyzed. The article discusses issues of representation functions of the prosecutor’s office, the proposals on the improvement of the
current legislation and practices are made.
Keywords: public prosecutor; functions of the prosecutor’s office; representation by public prosecutor citizen’s or state’s interests in the execution of court
decisions; appeal the actions of state executor.
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Правовий режим
поводження зі зброєю
працівників прокуратури

прокурор відділу приймання,
опрацювання та аналізу
оперативної інформації
управління нагляду
за додержанням законів
у кримінальному провадженні
Прокуратури Житомирської області,
молодший радник юстиції
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Олег ДЕМЧУК,

У статті 3 Конституції України проголошено, що людина,
її життя і здоров’я, честь та гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним
обов’язком держави. У статті 27 Основного Закону також визначено право кожного захищати своє життя і здоров’я, життя
та здоров’я інших людей від протиправних посягань [1].
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раво на володіння зброєю
певним чином суперечить
праву інших громадян на
життя і здоров’я, оскільки визначає
потенційну можливість застосування проти них цієї зброї. Вогнепальна зброя, спрямована проти людини,
здатна не тільки спричинити шкоду
здоров’ю, а й позбавити її життя.
Статистичні дані рівня злочинності
у перші місяці 2015 року свідчать
про збільшення кількості тяжких
злочинів, зокрема умисних вбивств,
порівняно з аналогічним періодом
минулого року. Зловмисники удвічі
частіше стали використовувати вогнепальну зброю.
Одним із факторів загострення
криміногенної ситуації в Україні є
зростання кількості зброї, що перебуває у незаконному обігу в населення, її фактично безперешкодне
надходження з місця проведення антитерористичної операції. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими
припасами і вибуховими речовинами сприяє загостренню криміногенної обстановки в державі, оскільки
сприяє зростанню кількості тяжких
насильницьких злочинів: вбивств,
розбоїв, захоплення заручників,
бандитизму, терактів, диверсій –
тобто діянь, які характеризуються
підвищеним ступенем небезпечності, особливою зухвалістю і жорстокістю, негативно впливають на стан
громадської безпеки.
Україна залишається чи не єдиною європейською державою, де питання придбання, володіння, зберігання та застосування вогнепальної
зброї, а також контролю у сфері її
обігу не врегульовані відповідними
законами.

При здійсненні правового регулювання обігу зброї, проведенні
досудового слідства та судовому
розгляді кримінальних проваджень
особливої уваги набуває чіткість
визначення правових категорій, які
застосовуються в законодавчих актах і які, врешті-решт, є одними із
центральних елементів предмета
доказування.
На жаль, у спеціальній літературі та чинних законодавчих актах
України немає загальноприйнятого
визначення поняття «зброя». Так,
у «Військовій енциклопедії» зброю
визначено як прилади та засоби, які
застосовуються в озброєній боротьбі для ураження та знищення супротивника [2].
У тлумачному словнику української мови слово «зброя» означає
сукупність засобів, пристосованих,
технічно придатних для нападу чи
оборони [3].
Навіть у чинному Законі України
«Про Збройні Сили України», який
регламентує розширену специфіку
права на застосування зброї військовими частинами і підрозділами
Збройних Сил України у мирний
час, не дається визначення поняття
вогнепальної зброї [4].
Наразі законодавець намагається
врегулювати ці питання. На розгляд
Верховної Ради України внесено законопроект «Про цивільну зброю
і боєприпаси» від 10 грудня 2014 р.
№ 1135-1. У статті 1 цього документа
визначено, що вогнепальна зброя –
це пристрій або предмет, сконструйований або пристосований для
використання як зброя, з якого під
впливом сили тиску, створюваної
продуктами згоряння хімічних ре-
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правового регулювання обігу наявної у громадян вогнепальної зброї
з урахуванням факту її збільшення.
Розв’язати питання реалізації права
громадян захищатися вогнепальною зброєю намагається внесений
народним депутатом С. Капліним
на розгляд Верховної Ради проект
Закону України «Про вогнепальну
зброю цивільного призначення»,
зареєстрований 1 грудня 2014 р.
під № 1135. У статті 6 зазначеного
законопроекту передбачається право громадянина використовувати
зброю для самозахисту, захисту
членів сім’ї, інших осіб, незаконного проникнення до житла, а також
для затримання злочинця. У такому
разі надання законодавцем дозволу
громадянам на придбання, носіння
вогнепальної зброї підвищує ризики її застосування цивільним населенням, зокрема при вчиненні протиправних дій [7].
Незважаючи на те, що у законодавстві України поняття зброї,
у тому числі вогнепальної, не визначено, проте передбачено її застосування працівниками правоохоронних органів.
Згідно зі ст. 3 Закону України
«Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»,
«працівники правоохоронних органів … мають право застосовувати
спецзасоби і зброю з метою забезпечення виконання правомірних наказів і усних вимог, що добровільно не
виконуються, для захисту особистої
безпеки, безпеки близьких родичів,
а також свого житла і майна» [8].
Також чіткі умови використання
вогнепальної зброї, гарантії особистої безпеки при її застосуванні
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човин, можуть бути викинуті кулі,
метальні елементи (снаряди) для
механічного ураження цілі на відстані. Службовою є зброя, призначена для озброєння службових осіб,
а також особового складу державних органів і установ, яким чинним
законодавством України дозволено
носіння, зберігання, застосування
зазначеної зброї в цілях виконання
покладених на них державою спеціальних функцій щодо захисту
життя, здоров’я громадян, власності, інтересів держави, припинення протиправних посягань на них.
Право власників зброї застосувати
її для захисту себе чи інших осіб
від злочинних посягань, затримання осіб, що безпосередньо вчинили
злочин чи щодо яких є обґрунтована підозра у їх вчиненні, а також
у разі крайньої потреби у випадках, передбачених у ст.ст. 36, 39
Кримінального кодексу (далі – КК)
України, визначено у ст. 36 цього законопроекту [5].
Проаналізувавши законодавчі акти
декотрих пострадянських республік, найбільш точне визначення
поняття зброї знаходимо у Законі
Республіки Естонія «Про зброю»
від 3 липня 2011 р. Згідно зі ст. 11
цього Закону, вогнепальною названо зброю, призначену для ураження
об’єкта чи спричинення йому шкоди
снарядом, направлений рух якого
створюється за допомогою порохового заряду [6].
Розбудова демократичної і правової держави передбачає розвиток інституту необхідної оборони з метою
захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, що, у свою чергу,
ставить на порядок денний питання
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визначено у ст.ст. 15, 15-1 Закону
України «Про міліцію». Зокрема,
працівники міліції як крайній захід
мають право на застосування вогнепальної зброї для захисту громадян,
членів своєї сім’ї від нападу, що загрожує їх життю та здоров’ю, для
звільнення заручників, для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину, особи, що
чинить збройний опір, погрожує застосуванням зброї або інших предметів працівнику міліції. Попри
це, забороняється використовувати
вогнепальну зброю при значному
скупченні людей, якщо від цього
можуть постраждати сторонні особи. Працівнику міліції також надано право застосувати вогнепальну
зброю, якщо особа, яку він затримує з вогнепальною зброєю в руках, робить спробу наблизитись до
працівника міліції, скоротивши при
цьому визначену ним відстань, чи
доторкнутись до зброї [9].
На підставах і в порядку, передбачених Законом України «Про міліцію», закріплено право використання та застосування вогнепальної
зброї військовослужбовцями Служби безпеки України (ст. 26 Закону України «Про Службу безпеки
України») [10].
Найбільш досконало порядок застосування вогнепальної зброї визначений Законом України «Про
Національну гвардію України». Так,
крім випадків застосування зброї,
передбачених у Законі України
«Про міліцію», військовослужбовцям Національної гвардії надано
право застосовувати зброю щодо
учасників масових заворушень,
які застосовують зброю, чим став-

лять під загрозу життя громадян
і правоохоронців; для припинення діяльності незаконних воєнізованих формувань, терористичних
та злочинних організацій у разі їх
збройного опору; для припинення
збройних конфліктів на державному кордоні України (пункт 3 ст. 15 та
ст. 18 Закону України «Про Націо
нальну гвардію України») [11].
Право застосування зброї військовослужбовцями та працівниками
Державної прикордонної служби
України надано у випадках відбиття збройного нападу та вторгнення
на територію України озброєних
військових груп і злочинних угруповань, припинення збройних провокацій, для відбиття нападу або
припинення збройного опору осіб,
які перетинають державний кордон (ст. 21 Закону України «Про
Державну прикордонну службу
України») [12].
Таким чином, ми підійшли до
теми нашого дослідження – застосування зброї працівниками прокуратури. Розглянемо його підстави
і порядок.
При вивченні нормативних актів
початку становлення радянської
влади в колишніх республіках Союзу РСР виявлено цікавий документ – постанову Центрального
виконавчого комітету Білоруської
РСР від 20 червня 1924 р. «О правах лиц прокурорского надзора», у
якому йдеться про право придбання, зберігання і носіння зброї працівниками прокуратури БРСР. Так,
у пункті 2 цієї постанови передбачено, що «лицам прокурорского надзора предоставляется право приобретения, хранения и ношения при себе
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Адже, відповідно до вимог ч. 6
ст. 50 Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р.,
прокурори і слідчі прокуратури
мають право носіння вогнепальної
зброї [14]. Проте сам по собі факт
носіння вогнепальної зброї не дає ні
фактичних, ні юридичних гарантій
безпеки. Виходячи з норм кримінального права, щоб застосування
вогнепальної зброї було правомірним, необхідна одночасна наявність
правової (наявність складу кримінального правопорушення у діях
переслідуваної особи) та фактичної
(необхідність негайного припинення правопорушення із застосуванням вогнепальної зброї) підстав для
такого застосування.
Розглянемо ситуацію, коли працівник прокуратури, маючи при
собі вогнепальну зброю, стає об’єктом злочинного посягання з боку
сторонніх осіб або свідком вчинення особливо тяжкого злочину,
готування до теракту, диверсії, захоплення заручників. Як повинен
вчинити у такому випадку працівник прокуратури: чи має він право
застосовувати зброю, на яких умовах і в якому порядку?
Готовність захищати себе або сторонніх осіб, за відсутності відповідних навичок та законодавчих гарантій правомірності застосування
зброї, зведена до мінімуму. Не будучи законодавчо захищеним, працівник органів прокуратури у разі застосування ним зброї на ураження
чи заподіяння шкоди стороннім особам сам може стати суб’єктом кримінального переслідування. Тому
є необхідність законодавчого закріплення гарантій особистої безпеки
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холодного и огнестрельного оружия
с выдачей им соответствующих
документов в установленном порядке» [13, 59].
Реалії сьогодення свідчать про те,
що трапляються випадки вчинення
розбійних нападів на працівників
прокуратури із заволодінням їхніми транспортними засобами, викрадення та захоплення прокурорів
як заручників з подальшим застосуванням щодо них тортур, а також
вбивств.
Так, 10 грудня 2012 р. в м. Житомирі групою осіб скоєно розбійний
напад на прокурора відділу прий
мання, опрацювання та аналізу
оперативної інформації Прокуратури Житомирської області. 26 травня 2014 р. в м. Донецьку бойовики
самопроголошеної «ДНР» викрали
двох заступників прокурора області, яких у подальшому піддавали
тортурам. 4 вересня 2014 р. поблизу м. Зугреса терористами скоєно
напад на старшого прокурора Прокуратури Донецької області, що
їхав автомобілем у відрядження, та
після декількох днів катувань вбито з автоматичної зброї. У ніч на
8 серпня 2014 р. поблизу с. Видне на
Луганщині виявлено вбитим прокурора Свердловського району Луганської області зі слідами тортур;
автомобіль, яким він керував напередодні, зник. Усі перелічені злочини залишились не розкритими.
Якби у працівників прокуратури
була при собі відомча або табельна
вогнепальна зброя та були наявні
навички поводження з нею, можливість особистого захисту в зазначених ситуаціях суттєво підвищилася б.

37

№ 6 (168) червень 2015

організаційна робота

38

озброєного працівника прокуратури на підставах, передбачених
у ст. 15-1 Закону України «Про міліцію».
Право прокурорів і слідчих прокуратур на застосування вогнепальної зброї з метою забезпечення виконання правомірних наказів
і усних вимог, які добровільно не
виконуються, для захисту особистої безпеки, безпеки близьких
родичів, а також свого житла та
майна закріплено лише у Положенні про порядок видачі, зберігання і використання відомчої вогнепальної зброї та боєприпасів до
неї в органах прокуратури України
(далі – Положення), затвердженому наказом Генерального прокурора України від 3 вересня 2014 р.
№ 2075-ц [15].
Тому можливість носіння вогнепальної зброї та боєприпасів до неї
потребує законодавчого регламентування порядку та умов застосування зброї. Насамперед, має бути
чітко визначено, якого типу (нарізна, короткоствольна) зброя відноситься до категорії відомчої та що є
боєприпасами до неї.
У пункті 10 Положення зазначено,
що працівник прокуратури, який
отримав зброю та боєприпаси до неї,
несе матеріальну відповідальність
за правомірність її застосування.
Цієї норми явно замало, оскільки
наслідки поводження зі зброєю можуть бути різними як для того, проти кого вона застосована, так і для
того, хто її застосував. Тому цей
пункт необхідно доповнити нормою
про кримінальну і дисциплінарну
відповідальність за правомірність
застосування зброї.

У Положенні потрібно передбачити, що носіння зброї і боєприпасів
до неї має здійснюватись у зручний
для володільця, власника спосіб,
безпечний для нього й оточуючих:
у кобурі або чохлі, які надійно утримують зброю від випадання назовні
незалежно від їх положення відносно тіла. Носіння зброї та боєприпасів має допускатися лише за наявності у володільця при собі дозволу на
зброю, у громадських місцях повинно здійснюватись приховано, у спосіб, який унеможливлює випадкову
їх втрату чи заволодіння третіми
особами, як і випадкове спричинення шкоди третім особам.
Потребують чіткого формулювання поняття «правомірні накази»
та «усні вимоги» з огляду на те, що
безпосередні службові обов’язки
працівника прокуратури відрізняються від обов’язків працівників
тих правоохоронних структур, на
які законодавець покладає безпосереднє реагування на протиправні
прояви.
Також, визначаючи вогнепальну
зброю як відомчу, її зберігання та
видачу працівникам прокуратури
слід здійснювати у своєму відомстві, а не в установах Міністерства
внутрішніх справ України.
Відповідно до вимог пункту 4 Порядку залучення військових прокурорів і слідчих до участі в АТО, затвердженого наказом Генерального
прокурора України від 30 вересня
2014 р. № 110, до прибуття в райони проведення антитерористичної
операції з військовослужбовцями
військових прокуратур проводяться
заняття за спеціальною програмою,
їм видається табельна вогнепальна
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метів, чим створює небезпеку для
життя і здоров’я працівника прокуратури, членів його сім’ї чи сторонніх осіб.
При раптовому нападі, що становить загрозу життю чи здоров’ю,
вогнепальна зброя може застосовуватись без попередження.
Забороняється її застосовувати
при значному скупченні людей, якщо
від цього можуть постраждати
сторонні особи».
Попередження про намір застосування зброї має подаватися голосом. Є доцільним, на наш погляд,
працівнику прокуратури робити
попередження про свою професійну
належність. Усвідомлення правопорушником, що жертвою його злочинних дій може стати працівник
прокуратури або ж такі дії присікаються ним, нерідко охолоджує запал
зловмисника, тому що відповідальність у разі невиконання законних
вимог працівника правоохоронного
органу чи спричинення шкоди його
здоров’ю посилює відповідальність.
Однак зазначене питання є дискусійним, оскільки розвиток події
у такій ситуації може призвести до
зворотного ефекту.
Спричинення за допомогою вогнепальної зброї тілесних ушкоджень та заподіяння смерті не є
метою її застосування – воно повинне лише припиняти злочинне
посягання, затримувати особу, яка
його вчинила, або попереджувати
шкідливі наслідки, що загрожують
життю і здоров’ю інших громадян.
У такому разі має законодавчо закріплюватись обов’язок працівника
прокуратури повідомити правоохоронні органи про факт застосуван-
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зброя [16]. На жаль, у цьому наказі
не передбачено правил поводження зі зброєю військових прокурорів і слідчих, хоча вони піддаються
значному ризику під час виїздів на
місця події та при проведенні слідчих дій у зоні АТО. У своєму виступі щодо реформування діяльності
прокуратур тодішній генеральний
прокурор України В. Ярема наголошував на обмеженості повноважень
цивільних прокуратур у зоні проведення бойових дій, зокрема відсутності у них зброї. Про це також
слушно зазначав у своїй науковій
статті слідчий військової прокуратури Білгород-Дністровського району Південного регіону А. Чорний [17, 86].
На підставі викладеного можна
стверджувати, що чинні законодавчі акти потребують низки суттєвих
доповнень та змін. Тому в новому
Законі України «Про прокуратуру» (далі – Закон) пропонується так
визначити правила застосування
вогнепальної зброї:
«Працівник прокуратури як крайній захід має право на застосування
відомчої вогнепальної зброї у випадках:
– захисту особистої безпеки, членів його сім’ї від нападу, що загрожує їх життю і здоров’ю;
– для відбиття нападу на власне
житло, на приміщення державних
і громадських установ, підприємств
і організацій, транспортні засоби,
у яких він може перебувати;
– затримання особи, яка чинить
збройний опір або вчинила тяжкий злочин із застосуванням зброї,
озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї або інших пред-
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ня ним вогнепальної зброї на ураження, надавати першу допомогу
потерпілому або викликати йому
невідкладну медичну допомогу.
Потребує законодавчого визначе
ння і встановлення чітких критеріїв непритягнення до кримінальної
відповідальності працівника прокуратури за нанесення шкоди особі
шляхом застосування вогнепальної
зброї, якщо його дії відповідають
вимогам ст. 36 (необхідна оборона)
КК України [18]. У Законі доцільно
покласти обов’язок щодо відшкодування збитків, завданих унаслідок
правомірного застосування зброї,
на особу (осіб), яка вчинила протиправні дії, що призвели до застосування зброї.
У Кримінальному кодексі України
необхідно передбачити відповідальність працівників органів прокуратури за втрату або передачу
відомчої вогнепальної зброї стороннім особам, що потягло настання
тяжких наслідків, її продаж, обмін,
передачу в заставу.
Додаткові підстави дисциплінарної відповідальності мають бути
встановлені за недбале поводження
із ввіреною вогнепальною зброєю
(її втрату без настання шкідливих
наслідків, передачу стороннім особам, псування або інше приведення
у непридатний для використання стан тощо), за демонстрування
зброї в громадських місцях при
відсутності законних підстав для
застосування, за її носіння в стані алкогольного сп’яніння, у зв’язку з чим потребують відповідних
доповнень ст. 8 Дисциплінарного

статуту прокуратури України [19]
та ст. 43 Закону України «Про прокуратуру».
Вивчення матеріальної частини,
правил поводження зі зброєю, умов
її застосування має бути обов’язковим елементом спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурорів у органах прокуратури.
Навчання щодо застосування зброї
має включати в себе теоретичну
підготовку (будова, технічні характеристики), правову підготовку
(вимоги щодо порядку використання, зберігання зброї, відповідальність за їх порушення тощо) та
практичні заняття зі стрільби, які
необхідно здійснювати до проведення атестування працівника
прокуратури при прийнятті на посаду, а в подальшому – не рідше
одного разу на рік, у зв’язку з чим
є потреба внести відповідні зміни
у внутрішньогалузеві нормативні
документи.
Брак правового забезпечення режиму застосування відомчої вогнепальної зброї не дає змоги працівникам прокуратури ефективно
та в законний спосіб реалізувати
своє право на захист. Законодавче
регламентування цих норм дасть
можливість працівникам прокуратури отримати додаткові гарантії
безпеки та захистити власне життя і близьких осіб, поставить їх на
один рівень із працівниками інших
правоохоронних органів, сприятиме підвищенню довіри держави до
органів прокуратури, виключить
спокусу отримання зброї протиправним шляхом.
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Демчук О. Правовий режим поводження зі зброєю працівників прокуратури.
У статті показана необхідність законодавчого закріплення застосування вогнепальної зброї та поводження з нею працівниками прокуратури.
Автором досліджено існуючі правові підстави застосування відомчої вогнепальної зброї працівниками правоохоронних органів і їхньої відповідальності, запропоновано шляхи вдосконалення, проведено аналіз законопроектів щодо застосування зброї цивільним населенням і пов’язаної
з цим юридичної відповідальності.
Ключові слова: прокуратура; вогнепальна зброя; боєприпаси; питання
застосування; необхідна оборона.
Демчук О. Правовой режим обращения с оружием работников прокуратуры.
В статье показана необходимость законодательного обеспечения применения огнестрельного оружия и обращения с ним работниками прокуратуры. Автором исследованы правовые основания использования и применения огнестрельного оружия работниками правоохранительных органов,
наличие правовых оснований для ответственности, предложены пути усовершенствования, проведен анализ законопроектов по вопросам применения оружия гражданским населением и связанной с этим юридической
ответственности.
Ключевые слова: прокуратура; огнестрельное оружие; боеприпасы; вопросы применения; необходимая оборона.
Demchuk О. Legal Rules Concerning Prosecutor’s Weapons Handling.
The article reveals a necessity of providing more specific legislative support
concerning firearm use and handling rules, which prosecutors implement
in their routine work.
The author explored legal grounds, which guide law enforcement officers
in case of firearm use. The article also contains analysis of current legislation
and legislative proposals, regarding legal grounds for civilian firearm use and
related legal responsibility.
Keywords: prosecutor; firearm; ammunition; cases of firearm use; necessary
self-defense.
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юрист 3 класу
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Альона СКОРІКОВА,

Прокуратура України становить єдину систему, на яку, серед
іншого, покладається нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян (пункт 4
ст. 121 Конституції України) [1]. Аналогічна норма міститься
у Кримінально-виконавчому кодексі України від 11 липня
2003 року № 1129-IV (Глава 4) та Законі України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII [2].

43

право та нагляд

№ 6 (168) червень 2015

З

44

гідно зі статистичними даними Державної пенітенціарної
служби України, станом на
1 січня 2015 р. в установах виконання покарань та СІЗО трималася
73 431 особа (без врахування установ, розташованих на території
Донецької та Луганської областей,
що тимчасово не контролюється
українською владою). У 13 діючих
слідчих ізоляторах та 18 установах
виконання покарань з функцією
СІЗО тримається 16 035 осіб. З них:
на стадії досудового розслідування – 1974 особи, судового розгляду
(до винесення вироку) – 5563 особи. У 140 кримінально-виконавчих
установах перебуває 56 954 особи,
з них: у 9 колоніях максимального
рівня безпеки – 3297 осіб; у 40 колоніях середнього рівня безпеки
для неодноразово засуджених –
22 780 осіб; у 34 колоніях середнього рівня безпеки для вперше
засуджених – 16 657 осіб; у 9 колоніях мінімального рівня безпеки із
загальними умовами для тримання
чоловіків – 2161 особа; у 4 колоніях
мінімального рівня безпеки із полегшеними умовами для тримання
чоловіків – 606 осіб; у 14 колоніях
для тримання жінок – 2753 особи;
у 6 спеціалізованих лікувальних закладах – 1193 особи; в лікувальних
закладах при виправних колоніях
та СІЗО – 1605 осіб; у 24 виправних
центрах – 2 384 особи; у 6 виховних колоніях (для неповнолітніх) –
442 особи [3].
Отже, враховуючи обмеженість
прав і свобод ув’язнених та неможливість ними у повному обсязі відстоювати свої права, проблематика

їхнього захисту прокурором набуває особливо важливого значення.
Окремі проблеми прокурорського
нагляду у вказаній сфері неодноразово ставали предметом наукових
дискусій В. Долежана, Ю. Дьоміна,
О. Кальмана, П. Каркача, Р. Лемак,
О. Михайленка, М. Мичка, В. Сухоноса та інших вчених.
Метою представленого дослідження є визначення основних напрямів прокурорського нагляду за
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних
провадженнях.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону України «Про прокуратуру»
2014 року, прокурор, здійснюючи
нагляд за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян,
має право: 1) у будь-який час за
посвідченням, що підтверджує
займану посаду, відвідувати місця
тримання затриманих, попереднього ув’язнення, установи, в яких
засуджені відбувають покарання,
установи, де перебувають особи,
щодо яких застосовані примусові
заходи медичного або виховного
характеру, та будь-які інші місця,
в яких особи примусово тримаються згідно з судовим рішенням або
рішенням адміністративного органу; 2) опитувати осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 1
цієї частини, з метою отримання
інформації про умови їх тримання
та поводження з ними, ознайомлюватися з документами, на підставі
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но прокурорів), спрямована на попередження, виявлення і припинення порушень законів з метою
забезпечення верховенства права та
єдності законності, а отже, гарантування конституційних прав і свобод громадян та інтересів суспільства і держави, які охороняються
законом. Прокурорський нагляд заснований на принципі публічності,
є владним і цілеспрямованим, має
на меті досягнення позитивного
результату – недопущення або усунення порушення законності, а також їх попередження, а в цілому –
забезпечення режиму законності
і правопорядку [4, 32–33].
З метою удосконалення організації роботи та підвищення ефективності наглядової діяльності органів
прокуратури України стосовно дотримання прав ув’язнених згідно
з вимогами Конституції України,
кримінально-виконавчого законодавства, міжнародних норм і стандартів поводження з ув’язненими
та засудженими, ратифікованих
Україною, Генеральний прокурор України підписав наказ «Про
організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також
при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов’язаних
з обмеженням особистої свободи
громадян» від 12 квітня 2013 р.
№ 7гн, яким зобов’язав першого заступника та заступників Генерального прокурора України, прокурорів обласного рівня, керівників
структурних підрозділів апаратів,
прокурорів районного рівня, вій-
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яких ці особи тримаються в таких
місцях, засуджені або до них застосовано заходи примусового характеру; 3) перевіряти законність
наказів, розпоряджень, інших актів
відповідних органів і установ та у
разі невідповідності законодавству
вимагати від посадових чи службових осіб їх скасування та усунення порушень закону, до яких
вони призвели, а також скасовувати незаконні акти індивідуальної
дії; 4) вимагати від посадових чи
службових осіб надання пояснень
щодо допущених порушень, а також вимагати усунення порушень
та причин і умов, що їм сприяли,
притягнення винних до передбаченої законом відповідальності;
5) знайомитися з матеріалами виконавчого провадження щодо виконання судових рішень у кримінальних справах, робити з них виписки,
знімати копії та в установленому
законом порядку оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця; 6) вимагати від
керівників органів вищого рівня
проведення перевірок підпорядкованих і підконтрольних органів та
установ попереднього ув’язнення,
виконання покарань, застосування
заходів примусового характеру та
перевірок інших місць, в яких особи примусово тримаються згідно
з судовим рішенням або рішенням
адміністративного органу; 7) звертатися до суду з позовом (заявою)
у визначених законом випадках [2].
Зміст прокурорського нагляду
складає заснована на законі форма
державної діяльності спеціально
уповноважених суб’єктів (виключ-

45

№ 6 (168) червень 2015

право та нагляд

46

ськових прокурорів регіонів забезпечити належну організацію нагляду за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також
при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов’язаних
з обмеженням особистої свободи
громадян [5].
У пункті 1.1 наказу № 7гн зазначено, що безпосереднє виконання
обов’язків щодо нагляду за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальному
провадженні, а також при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян,
за можливості слід доручати найбільш досвідченим працівникам.
Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних
провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян,
як галузь нагляду, поділяється на
дві складові: 1) нагляд за додержанням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних справах
(або нагляд за додержанням законів
при виконанні кримінальних покарань); 2) нагляд за додержанням
законів при застосуванні інших
(окрім кримінальних покарань)
заходів примусового характеру,
пов’язаних з обмеженням особистої
свободи громадян. Ці підгалузі
відрізняються за: а) колом нормативних актів, що регламентують
діяльність піднаглядових об’єктів;
б) специфічними особливостями

діяльності і органами, що застосовують примусові заходи; в) статусом осіб, до яких ці заходи застосовуються [4, 191].
Потрібно зауважити, що прокурорський нагляд має здійснюватися не лише в органах і установах
виконання покарань, але і в кімнатах для затриманих та доставлених
чергових частин, ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах органів внутрішніх справ,
спеціальних закладах охорони здоров’я тощо.
Прокурорський нагляд за додержанням міжнародних стандартів
поводження з ув’язненими в Украї
ні відіграє важливу роль і щодо
протидії злочинності у пенітенціарній системі. Є очевидним, що
зміни карної політики держави, насамперед декриміналізація статей
Кримінального кодексу України,
перегляд санкцій статей у бік шир
шого застосування покарань, не
пов’язаних з позбавленням волі,
оптимізація застосування запобіжних заходів тощо, зменшують кількість засуджених у місцях позбавлення волі та осіб, які перебувають
в установах попереднього ув’язнення. Це впливає і на зменшення
рівня злочинності в цих установах.
Проте рівень злочинів, вчинених
засудженими у місцях позбавлення
волі та особами, взятими під варту,
в установах попереднього ув’язнення залишається високим [6].
Генеральний прокурор України
у наказі № 7гн наголошує, що пріоритетними напрями діяльності органів прокуратури у вказаній сфері
є забезпечення додержання: кон-
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ні 2013 року. Основною метою візиту була перевірка становища осіб,
що утримуються правоохоронними
органами, а також слідчо-арештованих, зокрема, у світлі положень
нового Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України,
який набрав чинності в листопаді 2012 року. По закінченні візиту
делегація надала свої зауваження
українській владі [7].
Поміж іншим делегація закликала українську владу вжити ефективних заходів для забезпечення
того, щоб положення нового КПК
і Закону України «Про безоплатну
правову допомогу», що стосуються
гарантій проти жорстокого поводження з особами, позбавленими
волі, з боку посадових осіб органів
внутрішніх справ належним чином
застосовувалися на практиці [7].
При здійсненні прокурорського
нагляду необхідно звертати увагу на дотримання законів у сфері
запобігання і протидії корупції
у піднаглядних органах та установах. Навіть у Законі України «Про
засади запобігання та протидії корупції» наголошується, що координацію діяльності правоохоронних
органів з питань протидії корупції
здійснюють у межах наданих пов
новажень, визначених законами,
Генеральний прокурор України
та підпорядковані йому прокурори [8].
При здійсненні наглядової діяльності необхідно особливу увагу приділяти дотриманню порядку й умов
виконання та відбування кримінальних покарань у виді арешту, обмеження волі, позбавлення волі на
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ституційних прав і свобод людини,
громадянина, іноземців та осіб без
громадянства у місцях тримання
затриманих, установах попереднього ув’язнення, виконання покарань
та інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи відповідно до
міжнародних норм і стандартів,
ратифікованих Україною, а також
належного розгляду та вирішення
заяв, клопотань, скарг і пропозицій
ув’язнених і засуджених; законодавства, спрямованого на запобігання
катуванням та іншому жорстокому поводженню із затриманими,
взятими під варту та засудженими;
режимних вимог, порядку та умов
тримання затриманих і взятих під
варту осіб, відбування покарань
засудженими; законів під час провадження оперативно-розшукової
діяльності оперативними підрозділами Державної кримінально-виконавчої служби України; законів
у сфері запобігання і протидії корупції у піднаглядних органах та
установах; законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення; законів при
виконанні покарань, не пов’язаних
з позбавленням волі.
Особливу увагу слід приділити
додержанню законодавства, спрямованого на запобігання катуванням
та іншому жорстокому поводженню
із затриманими, взятими під варту
та засудженими. Так, делегація Комітету Ради Європи з питань запобігання катуванням чи нелюдському
або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню здійснила черговий візит в Україну у жовт-
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певний строк та довічного позбавлення волі, на врегулювання яких,
зокрема, спрямовані Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджені наказом Міністерства юстиції України
від 29 грудня 2014 р. № 2186/5 [9].
Для ефективності нагляду за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних
справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян, прокурорів зобов’язано проводити перевірки, періодичність яких чітко
визначена в наказі № 7гн. Так, наприклад, в ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах для затриманих та доставлених чергових
частин, спеціальних приймальниках для тримання осіб, підданих адміністративному арешту,
та інших місцях (приміщеннях)
органів внутрішніх справ, у яких
тримають доставлених осіб з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення,
у спеціально відведених місцях
для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання)
Служби безпеки України, у пунктах тимчасового тримання осіб
та спеціальних приміщеннях для
тримання затриманих в адміністративному порядку прикордонних загонів, у підрозділах органів
внутрішніх справ, які здійснюють
етапування (тримання) осіб, взятих під варту, у спеціальних авто
мобілях, перевірки слід проводити не рідше ніж двічі на місяць
(пункт 10 наказу № 7гн).

При здійсненні перевірок прокурори повинні обов’язково проводити у спеціально виділених кімнатах
особистий прийом осіб, які перебувають у піднаглядних установах,
та приділяти особливу увагу забезпеченню адміністрацією їх права
звертатися із заявами і скаргами,
запитами на інформацію до будьяких органів, установ, організацій
та посадових осіб.
Прокурорам обласного рівня,
їх заступникам, а також прокурорам районного рівня слід не рідше одного разу на місяць безпосередньо здійснювати особистий
прийом ув’язнених та засуджених
осіб в установах попереднього
ув’язнення та виконання покарань
(пункт 10.1 наказу № 7гн).
Крім того, зауважимо, що одним
із завдань кримінально-виконавчого законодавства є залучення до
процесу виконання покарання громадськості. Для забезпечення громадського контролю за додержанням прав засуджених при виконанні
кримінальних покарань відповідно
до ч. 2 ст. 25 Кримінально-виконавчого кодексу України створено
спостережні комісії, які діють на
підставі Кодексу та постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня
2004 р. № 429, якою затверджено положення про спостережні комісії та
піклувальні ради при спеціальних
виховних установах [10]. Тому при
здійсненні перевірок додержання
законів у діяльності виправних організацій прокурору слід з’ясувати
такі питання: наявність відповідної
комісії чи ради у відповідній адміністративно-територіальній одиниці,
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відповідність чинному законодавству порядку створення комісії чи
ради, відповідність складу комісії
вимогам законодавства, вжиття органами влади чи місцевого самоврядування заходів щодо ефективного
залучення громадськості до роботи
комісії.
Таким чином, у сучасних умовах
прокурор фактично залишається
єдиним, хто наділений державою
достатньо широкими повноваженнями для своєчасного виявлення та
негайного усунення порушення за-

конів в установах виконання покарань та інших примусових заходів,
пов’язаних з обмеженням особистої
свободи громадян. Саме діяльність
прокурора є гарантією захисту прав
ув’язнених, їх матеріально-побутового забезпечення, своєчасності та
якості надання медичної допомоги,
запобігання фактам катувань та іншого жорстокого поводження. Така
тенденція й надалі повинна зберігатися у розвитку національного
законодавства, яке регулює діяльність прокурора у зазначеній сфері.
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Скорікова А. Основні напрями захисту прокурором прав ув’язнених.
Досліджено основні напрями прокурорського нагляду за додержанням
законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях.
Констатовано, що саме діяльність прокурора є гарантією захисту прав
ув’язнених, їх належного матеріально-побутового забезпечення, своєчасності і якості надання медичної допомоги, запобігання фактам катувань
та іншого жорстокого поводження.
Ключові слова: прокурор; ув’язнені; виконання покарань; жорстоке поводження; катування.
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Скорикова А. Основные направления защиты прокурором прав
заключенных.
Исследованы основные направления прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам. Констатировано, что именно деятельность прокурора является
гарантией защиты прав заключенных, их надлежащего материально-бытового обеспечения, своевременности и качества оказания медицинской
помощи, предотвращения фактов пыток и другого жестокого обращения.
Ключевые слова: прокурор; заключенные; исполнение наказаний;
жестокое обращение; пытки.
Skorikova A. Main areas of protection prosecutors rights of prisoners.
Examined the main directions of prosecutor’s supervision over the observance of laws in the execution of judicial decisions in criminal matters. Stated
that it is the activities of the prosecutor is a guarantee of protection of the rights
of prisoners and their proper material and social security, timeliness and quality of care, prevention of torture and other ill-treatment.
Keywords: attorney; concluded; the execution of sentences; cruel treatment
and torture.
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Відповідно до Рекомендацій REC(2000)19 Комітету міністрів
Ради Європи «Щодо ролі прокурорів в системі кримінального
правосуддя», процесуальне керівництво може здійснюватися
прокуратурою з наданням прокурорам владних повноважень
щодо органів розслідування.
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ітчизняним суб’єктом законодавчої ініціативи запозичена європейська ідея у
подальшому була конкретизована
у концепції реформування кримінальної юстиції України, затвердженій Указом Президента України
від 8 квітня 2008 р. (далі – Концепція), у якій під змістом процесуального керівництва прокурором розуміються: 1) організація досудового
розслідування; 2) визначення напрямів розслідування; 3) координація процесуальних дій; 4) сприяння
створенню умов для нормального
функціонування слідчих; 5) забезпечення дотримання у процесі розслідування вимог законодавства
України. У цій же концепції йдеться про покладення на прокуратуру
здійснення функції як нагляду, так
і кримінального переслідування.
Трансформація вказаної думки
в дещо зміненому вигляді відображена у ст. 36 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК)
України з подальшим внесенням її
у ст. 25 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р.
Вказаний закон, на відміну від чинного Закону України «Про прокуратуру» 1991 року, в іншій площині
розглядає спрямованість діяльності
прокурора у кримінальному провадженні. У новому законі законодавець відмовився від суто загальних форм здійснення нагляду, тим
самим розширивши межі діяльності
та наділивши прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, що проводять ОРД,
дізнання, досудове слідство, правами і обов’язками, передбаченими у

КПК України і Законі України «Про
оперативно-розшукову діяльність».
Як у КПК України, так і в Законі
України «Про прокуратуру» від
14 жовтня 2014 р. письмові вказівки
прокурора органам, що провадять
ОРД, дізнання та досудове слідство, надані в межах повноважень,
є обов’язковими для цих органів
і підлягають негайному виконанню.
Надання вказівок, відповідно
до ст. 36 КПК України, є однією
із форм здійснення прокурором
нагляду за додержанням законів
під час проведення досудового розслідування керівництвом досудовим розслідуванням.
За Законом України «Про прокуратуру» від 2014 року, на відміну
від КПК України, реалізація прокурором повноважень здійснюється залежно від рівня органу прокуратури: Генеральний прокурор
України, керівники регіональних та
місцевих прокуратур, їхні перші заступники та заступники відповідно
до розподілу обов’язків, здійснюючи нагляд за додержанням законів
органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання,
досудове слідство, координують
діяльність правоохоронних органів
відповідного рівня у сфері протидії
злочинності.
За таких обставин постає питання: у якій формі прокурор повинен
реагувати на порушення вимог закону при здійсненні досудового
розслідування? Адже функція нагляду, закріплена у ст. 25 Закону
України «Про прокуратуру» від
2014 року, передбачає виявлення
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З огляду на це, на сьогодні питання, пов’язані з механізмом реалізації прокурором такої форми
прокурорського нагляду за органами досудового розслідування, як
надання вказівок у кримінальному
провадженні, залишається мало
дослідженим.
Метою статті є розгляд організаційних та процесуальних питань надання вказівок прокурором
у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.
Слід відзначити, що питання
вказівок не є новим для науки
кримінального процесу. Раніше
у ст.ст. 114 та 227 КПК України
1960 року передбачалось право
прокурора при здійсненні нагляду
за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства надавати вказівки при розслідуванні
злочинів, про обрання, зміну або
скасування постанов органів попереднього розслідування, запобіжних заходів, кваліфікації злочину,
проведення окремих слідчих дій
та розшук осіб, які вчинили злочин, а також надавати вказівки про
вжиття необхідних заходів для розкриття злочинів і виявлення осіб,
які їх вчинили, у справах, що перебувають у провадженні прокурора
або слідчого прокуратури. Особливістю процесуального становища
прокурора на даному етапі було
те, що він здійснював нагляд упродовж усього періоду попереднього
розслідування, а тепер – протягом
усього кримінального провадження, і використовував всю повноту
наданих йому повноважень для
своєчасного виявлення та попере-
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порушень закону та їх усунення, не
кажучи вже про необхідність притягнення винних у порушенні закону осіб до відповідальності та усунення причин і умов, що сприяли
цьому порушенню.
Законодавець кардинально змінив роль прокурора у кримінальному процесі, який тепер фактично
стає керівником слідства і відповідатиме за весь процес – від початку
розслідування до винесення вироку в суді. При цьому, наглядаючи
за ходом розслідування, прокурор
зможе впливати на нього. Так, згідно зі ст. 36 КПК України, прокурор
має право, зокрема, «давати слідчому, керівнику органу досудового
розслідування вказівки щодо здіснення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій».
Слід зазначити, що розробленням окремих теоретичних та практичних аспектів правової природи
вказівок прокурора в кримінальному провадженні займалися відомі
вчені-процесуалісти. Зокрема, вони
розглядаються у працях В.Д. Берназа, В.Т. Маляренка, О.Р. Михайленка, Г.Б. Петрової, М.А. Погорецького, М.С. Строговича та
інших науковців. Однак більшість
таких праць опубліковані до ухва
лення КПК України 2012 року.
Водночас комплексний аналіз досліджуваного механізму реалізації прокурором права і обов’язку
надання вказівок у кримінальному провадженні не здійснювався.
Викладене зумовлює актуальність
даної статті та необхідність дослідження порушеного проблемного
питання.

53

№ 6 (168) червень 2015

кримінальний процес

54

дження порушень законності, прав
громадян. Письмові вказівки прокурора про кваліфікацію злочину (ст.ст. 114 та 227 КПК України
1960 року) обов’язкові були тільки
для органів дізнання, слідчий мав
право не виконувати такі вказівки.
Оскарження одержаних вказівок
прокуророві вищого рівня не зупиняло їх виконання, за винятком
випадків, передбачених у ст. 114
КПК України 1960 року. Порядок дачі вказівок регламентувався
у ст. 227 КПК України 1960 року.
На сьогодні прийнятною, на нашу
думку, має бути позиція, що надання вказівок органам слідства
про виконання окремих гласних та
негласних слідчих (розшукових)
дій доцільне тільки тоді, коли це
справді обумовлено необхідністю
якнайшвидшого
розслідування
справи. Вказівки прокурора щодо
розслідування мають бути чіткими,
мотивованими, конкретними, що
не допускає подвійного їх трактування, містити посилання на норми КПК України, інші законодавчі
акти, які потрібно використати або
які були порушені, пропозиції про
заповнення прогалин у розслідуванні, про необхідність проведення
дій. Обов’язково у вказівці має бути
наявний короткий мотив, потрібний для того, щоб слідчий, якому
надана вказівка, не перетворився
в простого виконавця волі прокурора, а чітко розумів мету, якої він
повинен досягти, виконуючи вказівку. Письмова процесуальна форма вказівок має визначати порядок
діяльності органу розслідування
у конкретному кримінальному про-

вадженні та бути гарантією його
процесуальної самостійності. Письмова форма вказівок прокурора допомагає прокурору контролювати
повноту і строки їх виконання органом досудового розслідування, будучи процесуальним актом, скеровує хід розслідування і впливає на
його результати, тому повинна бути
належно оформлена. Нарешті, такі
вказівки дадуть можливість суду,
що розглядає справу, а також прокурору вищого рівня робити висновок стосовно якості нагляду і про
відповідальність прокурора у кримінальному провадженні, слідчого
за недоліки і помилки, допущені
при розслідуванні. Це дає підстави
вважати, що всі письмові вказівки
прокурора повинні бути в кримінальному провадженні, а їхні копії – у наглядових провадженнях.
Варто відзначити, що вказівки можуть бути надані прокурором у будь-якому провадженні
та на будь-якому етапі. Такі вказівки можуть бути як загального (про
висунення версій, з’ясування тих чи
інших обставин і т. ін.), так і чіткого
(щодо виконання конкретних слідчих (розшукових) дій, усунення порушень закону тощо) характеру.
Сказане, однак, не означає,
що з деяких питань слідства прокурор не має права обмежуватись
усними вказівками слідчому. Але
такі вказівки можуть мати значення лише поради, рекомендації,
і якщо слідчий з ним не погоджується, прокурору необхідно надати
їх у письмовій формі.
Прокурор має право давати вказівки, не приймаючи рішення по
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нів, наділення його повнотою повноважень із застосування заходів
процесуального примусу, обрання
конкретної версії, визначення меж
обвинувачення, виду запобіжного
заходу – все це дає йому можливість успішно виконувати покладені на нього функції. Кримінальний процесуальний закон, нормами
якого керуються слідчі, ставить
у залежність виконання ними процесуальних дій від реалізації повноважень прокурора зі здійснення
нагляду у формі процесуального
керівництва в кримінальному провадженні.
Сьогодні самостійно слідчий
може прийняти рішення про проведення допитів, пред’явлення для
впізнання, огляду та слідчого експерименту, не пов’язаних з житлом
чи іншим володінням особи (або
за згодою володільця), призначення експертизи та лише про одну
негласну слідчу (розшукову) дію –
ст. 272 КПК України, яка, до того
ж, потребує згоди керівника органу
досудового розслідування. Усі інші
гласні та негласні слідчі (розшукові) дії проводяться або за рішення
прокурора, або за згодою прокурора і рішенням слідчого судді [1, 71].
Прокурор, беручи участь у огляді
місця події, впізнанні, проведенні
слідчого експерименту, будучи присутнім при допиті слідчим підозрюваного, потерпілого або свідка, не
може і не повинен підміняти слідчого або переймати на себе виконання
його функцій. Якщо у прокурора
є до допитуваного питання, окрім
тих, які були поставлені слідчим,
він має право їх задати, уточнити.
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суті провадження, а також формулювати вказівки у прийняте ним
рішення. Наприклад, ст. 308, ч. 2
ст. 313 КПК України у формі постанови із зазначенням у ній вказівок.
Вказівки прокурора обов’язкові
не тільки для слідчого, але й для
начальника слідчого відділу, з позицією якого прокурор не пов’язаний (ст. 39 КПК України). Проте
надані вказівки керівника органу
досудового розслідування не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора. Особливістю тут
є те, що, відповідно до ч. 4 ст. 39
КПК України, саме вказівки прокурора, а не керівника органу досудового розслідування, є обов’язковими для виконання слідчим.
Тому дієвість вказівок прокурора
забезпечується перевіркою їх виконання. Встановивши, що вказівку
не виконано, прокурор має право
продовжити термін її виконання
або прийняти інше рішення у межах своїх повноважень.
Від якісної реалізації прокурором
своїх повноважень при здійсненні
нагляду в формі процесуального
керівництва у кримінальному провадженні багато в чому залежить
швидке і повне розкриття злочину,
а також всебічність і об’єктивність
розслідування. Водночас ця діяльність не повинна обмежувати процесуальної самостійності слідчого,
а навпаки – сприяти підвищенню
його відповідальності за доручену
йому справу, що безпосередньо слідує із ч. 1 та ч. 5 ст. 39 КПК України.
Надання слідчому можливості
вибору процесуальних засобів при
розкритті та розслідуванні злочи-
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Така дія прокурора відображається у протоколі допиту. Разом з тим
прокурор, відповідно до положень
ст. 36 КПК України, у кримінальному провадженні забезпечує не тільки законність діяльності слідчого,
але й визначає обсяг обвинувачення, тому він повинен і зобов’язаний коригувати дії слідчого згідно
з особистим баченням предмета та
способів доказування у кримінальному провадженні. Беручи участь
у розслідуванні, прокурор слідкує,
щоб жоден із учасників процесу не
був незаконно обмежений у своїх
правах, припиняючи тут, на місці,
будь-яку спробу слідчого перевищити межі наданих йому повноважень, відступити від закону чи
відмежуватись формальним його
виконанням.
Не можна не сказати про те, що
нормативне визначення цієї форми
прокурорського нагляду піддається критиці. Визнавати ці заперечення обґрунтованими не можна.
Справжній повноцінний нагляд за
органами розслідування неможливий без процесуального керівництва їхньою діяльністю.
Саме прокурор у кримінальному провадженні, використовуючи
і свої власні процесуальні повноваження, і повноваження слідчого
та оперативного підрозділу, враховуючи порядок, тактику та методику проведення процесуальних,
негласних слідчих (розшукових)
дій, має вміло й ефективно організувати і скоординувати роботу
останніх з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства [2, 27].

Разом з тим варто зазначити, що
законодавець значно підвищив
відповідальність прокурора за
якість та своєчасність проведення
досудового розслідування. У Кримінальному кодексі України була
передбачена, на перший погляд
стимулююча для слідчого щодо належного виконання вказівок прокурора, ст. 381-1, у якій встановлювалась кримінальна відповідальність
за умисне систематичне невиконання слідчим органу досудового
розслідування законних вказівок
прокурора, наданих ним письмово
в установленому КПК України порядку, при здійсненні кримінального провадження [2, 28]. Загальновідомо, що про доцільність чи
недоцільність законодавчої норми
надає відповідь певний проміжок
часу її реалізації. Тому вказана
норма не стала винятком – майже
за два роки свого існування була
один раз реалізована Прокуратурою Чернігівської області.
Утім, для забезпечення виконання слідчим письмових вказівок
прокурора доцільно застосовувати
засоби дисциплінарного характеру.
Як приклад, наведемо постанову
Апеляційного суду Волинської області від 25 грудня 2014 р. у справі № 162/1134/14-п (провадження
№ 33/773/270/14; категорія: ч. 1
ст. 185-8 КУпАП). Згідно із даною
постановою, прокурором було
складено адміністративний протокол стосовно керівника органу
слідства за невиконання ним вказівок прокурора у кримінальному
провадженні. За результатами судового розгляду даного протоколу,
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довженням тієї лінії, яка із самого
початку проводиться у провадженні, та не розходитиметься з подальшими діями слідчого, знову ж таки,
зі змістом його вказівок. Але тут
слід пам’ятати, що прокурор у цьому випадку не має перетворитися
на слідчого, а залишиться прокурором, який здійснює таким чином
законоохоронну функцію. Прокурор передусім є суб’єктом реалізації функції нагляду за виконанням
законів у діяльності органу досудового розслідування, а займатися
безпосередньо провадженням слідства він має право лише у виняткових випадках, коли інакше неможливо забезпечити додержання
законності в цій стадії кримінального провадження.
Із урахуванням зазначеного відмітимо думку М. Косюти, який
вважає, що на окрему увагу заслуговують питання спеціалізації як
слідчих, так і прокурорів, зокрема
при розслідуванні та підтримуванні обвинувачення [4, 45].
До того ж, вказівки прокурора відрізняються від його рішень
(постанов) тим, що передбачають
наявність виконавця. Закон не обмежує прокурора будь-яким моментом, коли він може надати вказівки, – ні видом розслідування,
ні кваліфікацією, ні складністю
фактичної фабули справи, ні відомчою належністю слідчого. Немає
такої процесуальної чи слідчої дії,
щодо якої прокурор не зміг би дати
свої вказівки. Аналіз законодавчих
норм дає підстави вважати, що вказівки прокурора можуть бути дані:
а) будь-якому слідчому; б) у будь-
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складеного прокурором, було визнано винним начальника слідчого
відділу у вчиненні правопорушення, передбаченого у ч. 1 ст. 185-8
КУпАП, та накладено стягнення
у вигляді штрафу в розмірі 510 гривень.
Водночас, виконуючи функцію
нагляду за додержанням законів
під час проведення досудового
розслідування, прокурор «керує
слідством» для того, щоб у подальшому ефективно підтримувати державне обвинувачення в суді [3, 76].
Адже нагляд за розслідуванням –
це активна діяльність прокурора,
він не може проводитись кабінетним способом, на папері. Усунення
порушень порядку розслідування
і притягнення до відповідальності
винних представляє собою недооцінку прокурором головної мети
нагляду за розслідуванням – забезпечити нормальний, відповідний
вимогам закону хід розслідування, вчасно попередити порушення
процесуальних норм, не допускати
такого порушення. Однак попереджувальна сторона діяльності
прокурора не може бути повністю
реалізована доти, доки активна
участь у провадженні розслідування не стане для прокурора однією
з обов’язкових складових форм
нагляду, як цього вимагають положення ст. 36 КПК України. При
правильній постановці нагляду,
коли прокурор з моменту внесення відомостей у ЄРДР тримає під
наглядом всі найважливіші слідчі
(розшукові) дії та визначає спрямованість розслідування, особиста
його участь стане логічним про-
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якій справі; в) у будь-який момент
розслідування кримінального правопорушення; г) відносно будь-якої
процесуальної чи слідчої (розшукової) дії.
Класифікації піддаються, звичайно, і вказівки прокурора, оскільки
вони рекомендують слідчому прийняти те чи інше рішення, вчинити
ту чи іншу слідчу (розшукову) дію.
З урахуванням завдань кримінального провадження, на нашу думку,
слід виділити такі групи вказівок,
які можуть бути надані прокурором у кримінальному провадженні,
а саме:
1) вказівки, спрямовані на забезпечення охорони прав, свобод та
законних інтересів учасників кримінального провадження;
2) вказівки, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
А відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону України «Про прокуратуру» від
14 жовтня 2014 р. № 1697-VII, вказівки слід доповнити рекомендаціями
з метою усунення порушень закону
при розслідуванні кримінальних
проваджень та положеннями про
усунення порушень закону, причин
і умов, що сприяли порушенню закону та притягненню винних осіб
до встановленої законом відповідальності.
До першої групи вказівок можуть
бути віднесені вказівки про проведення слідчих (розшукових) дій
з метою встановлення особи, що
скоїла злочин, забезпечення прав
учасників кримінального провадження, вказівки про забезпечення

цивільного позову в кримінальному провадженні тощо.
До другої групи вказівок слід віднести вказівки про проведення певних слідчих (розшукових) та їхній
обсяг, визначення кола доказів, які
слід добути при цьому, та їхні характерні особливості, вказівки, спрямовані на дотримання розумних і процесуальних строків, орієнтування
слідчих на проведення видів експертиз та перелік питань, які при цьому
слід дослідити під час здійснення
експертних досліджень, тощо.
Третя група – вказівки, спрямовані на дотримання основних засад
кримінального провадження з урахуванням практики Європейського
суду з прав людини.
Четверту групу вказівок слід виділити із загального контексту процесуального керівництва, оскільки
в силу ст. 25 Закону України «Про
прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р.
№ 1697-VII, на нашу думку, вони
можуть надаватися керівникам органу досудового розслідування або
керівнику оперативного підрозділу і спрямовані на притягнення
до відповідальності осіб, які допускають порушення закону при
розслідуванні кримінальних правопорушень чи виконанні доручень
слідчого або прокурора у кримінальному провадженні.
Якщо вказівки першої та другої
груп надає прокурор у кримінальному провадженні, то вказівки
третьої та четвертої груп також
і керівник органу прокуратури, але
приймаються вони в межах кримінального провадження відповідно
до ч. 6 ст. 36 КПК України.
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лежності, які стосуються найбільш
важливих моментів розслідування,
у яких вирішальну роль відіграє
внутрішнє переконання слідчого
або вони мають допоміжний, окремий характер. До першої групи
належать вказівки, що стосуються ключових питань досудового
розслідування (вручення повідомлення особі про підозру, про направлення провадження до суду чи
його закриття). Вирішення всіх цих
питань тісно пов’язане із внутрішнім переконанням слідчого, що
складається у нього в процесі розслідування. Джерелом цього переконання слугують зібрані докази,
що розглядаються і оцінюються
ним через призму його свідомості.
Якщо вказівки прокурора за перерахованими вище питаннями розходяться із внутрішнім переконанням слідчого, прокурор на сьогодні
через відсутність дієвих механізмів
вирішення такої ситуації повинен
виконувати такі дії самостійно.
Якщо слідчий не погоджується
із вказівкою прокурора, то можливий ще один вихід: прокурор, що
дав вказівку, сам виконує потрібні
на його погляд слідчі (розшукові)
дії чи приймає провадження до
себе. Однак приймати таке рішення
він може у крайньому разі.
До другої групи відносяться вказівки про допит, про проведення
експертизи, проведення слідчих
дій, тобто вказівки, що не зачіпають суті провадження, а лише
підказують слідчому найбільш
доцільний, на думку прокурора,
шлях встановлення дійсних обставин у провадженні.
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Прокурор має право давати вказівки, не приймаючи рішення по
суті кримінального провадження,
а також формулювати вказівки
у прийняте ним рішення – наприклад, у постанові про скасування
постанови про закриття кримінального провадження. У такому
випадку ці вказівки будуть складовою частиною даної постанови
прокурора.
З метою забезпечення ефективності у розслідуванні кримінального провадження вказівки слід
групувати відповідно до підстав
їх внесення. Наприклад, при написанні вказівок про забезпечення
швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження не слід вказувати
про необхідність висування версій
із метою встановлення особи, що
скоїла злочин, а доцільніше визначити об’єкт доказування і спрямувати слідчого шляхом збору доказів
в аспекті приналежності встановленої особи до скоєного злочину,
дотримуючись при цьому вимог
ст.ст. 87–90 КПК України.
Вказівки не повинні бути формальними, тобто такими, які не
сприятимуть виконанню завдань
кримінального провадження. Наприклад, просте перерахування
необхідних слідчих (розшукових)
дій, які потрібно провести слідчому, або вказівка про надання доручень оперативному підрозділу.
Разом з тим популяризації у колі
науковців набувають дві групи
поділу вказівок для забезпечення
слідчому необхідної йому процесуальної самостійності та неза-
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Власне кажучи, вказівки – це
дієвий засіб прискорення розслідування, проте основну процесуальну роботу в кримінальному
провадженні повинен виконувати
слідчий самостійно [1, 75].
У розрізі даного контексту важливо відзначити, що відповідно до
Закону України «Про прокуратуру» від 2014 року прокурори вищого рівня мають право давати
вказівки прокурору нижчого рівня,
що безпосередньо стосуються реалізації цим прокурором функцій
прокуратури, виключно в межах
та у порядку, визначених законом,
та є обов’язковими для виконання.
Прокурору, якому віддали вказівку в усній формі, на його вимогу
надається письмове підтвердження такої вказівки. Прокурор не
зобов’язаний виконувати вказівки прокурора вищого рівня, що
викликають у нього сумнів щодо
законності, якщо він не отримав
їх у письмовій формі, а також явно
злочинні вказівки. Прокурор має
право звернутися до Ради прокурорів України з повідомленням про
загрозу його незалежності у зв’язку
з наданням вказівки прокурором
вищого рівня. Тобто новий закон
дає змогу зовсім інакше підходити
до механізму надання та виконання
вказівок, ставлячи акцент на тому,
що адміністративне підпорядкування прокурорів не може бути
підставою для обмеження або по-

рушення незалежності прокурорів
під час виконання ними своїх повноважень.
Таким чином приходимо до висновку, що ефективна реалізація
прокурором функції нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у
формі процесуального керівництва
досудовим розслідуванням шляхом надання вказівок вимагає від
нього високого рівня знань методики розслідування різних категорій
злочинів.
Досліджувана у статті проблематика щодо видів та механізму надання прокурором вказівок
у кримінальному провадженні як
способу забезпечення законності
при проведенні досудового розслідування повинна знайти свій
подальший розвиток за такими напрямками: 1) наукове та практичне
обґрунтування ефективності, періодичності, форми та змісту вказівок прокурора у кримінальному
провадженні; 2) дослідження позиції практичних працівників із цього питання; 3) дослідження видів
груп вказівок за іншими класифікаційними критеріями; 4) дослідження порядку надання, наслідків
спливу і порядку поновлення строків виконання вказівок з урахуванням слідчої та судової практики,
сформованої за КПК України та Законом України «Про прокуратуру»
від 2014 року.
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Бортун М., Комарницька О. Вказівки прокурора у кримінальному провадженні як спосіб забезпечення законності при проведенні
досудового розслідування.
У статті здійснено теоретико-прикладний аналіз вказівки. Запропоноване авторське бачення форми та змісту вказівки як способу забезпечення
законності при проведенні досудового розслідування.
Ключові слова: прокурор; вказівка; класифікація; порядок; форма; зміст;
завдання.
Бортун Н., Комарницкая О. Указания прокурора в уголовном
производстве как способ обеспечения законности при проведении
досудебного расследования.
В статье осуществлен теоретико-прикладной анализ указания. Предложено авторское видение формы и содержания указания как способа обеспечения законности при проведении досудебного расследования.
Ключевые слова: прокурор; указание; классификация; порядок; форма;
содержание; задание.
Bortun M., Komarnitska O. Pointing of public prosecutor in criminal
realization, as method of providing of legality during prosecuting a pretrial inquiry.
In the article it is carried out in theory applied analysis of pointing. Author
vision of manner and matter of pointing is offered, as to the method of providing
legality during prosecuting a pre-trial inquiry.
Keywords: public prosecutor; pointing; classification; order; form; maintenance; task.
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Правова природа участі
прокурора у кримінальному
провадженні з перегляду
судових рішень

Олександр САПІН,
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підтримання державного обвинувачення
Національної академії
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кандидат юридичних наук

Прокурор у кримінальному процесі здійснює функцію державного значення. В судовому процесі він є представником
держави, який формулює перед судом свої вимоги і висловлює думки та пропозиції з метою виконання завдань кримінального провадження.
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падає на судову реформу 1860-х рр.
Основна увага тогочасних вчених
була прикута до розуміння правової
природи прокурора у кримінальному провадженні з перегляду судових
рішень через виконання ним функції обвинувачення. Так, М.М. Розін прямо вказує, що прокурор як
обвинувач у кримінальному процесі з’являється тільки в 1864 році,
а його обвинувальна функція складається із функцій порушення кримінального переслідування та обвинувачення в суді, керується він при
цьому своїм внутрішнім переконанням та совістю [4, 242, 245, 249].
І.Я. Фойницький визначав обвинувальну функцію прокуратури найголовнішою [5, 563]. М.В. Муравйов
наголошував, що прокурор у касаційній інстанції є представником
обвинувальної влади – обвинувальної в ім’я закону [6, 425]. М.А. Буцковський прямо називав прокурора
обвинувачем [7, 4].
Однак під час панування радянської доктрини існуючі погляди
на визначення правової природи
участі прокурора у кримінальному
провадженні з перегляду судових
рішень активно критикувались.
Передусім це продиктовано тогочасною державною ідеологією,
адже, як правильно відмітив
В.Г. Лукашевич, у радянську добу
взаємовідносини між державою
та особою будувалися виключно
за вектором – від держави до людини. Держава первинна, людина є об’єктом державного впливу,
а її поведінка жорстко регламентується, спрямовується, контролюється державою. У цих відносинах
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вертаючись до філософського
розуміння поняття «природа»,
зазначимо, що це – загальна
дефініція, яка визначає принципову схему розуміння того чи іншого
предмета дослідження [1, 529]. У даному випадку, перед тим як перейти до безпосереднього осмислення
ролі та місця прокурора на стадіях
перегляду судових рішень, необхідно проаналізувати власне його правову природу, виходячи з доктринальних положень із цього питання,
сучасної правової регламентації, загальних засад правосуддя та вимог
міжнародної спільноти.
Розглядаючи провадження з перегляду судових рішень, В.Т. Маляренко зазначає, що місце прокурора у кримінальному судочинстві
України та його повноваження не
відзначаються чіткістю і послідовністю [2, 195]. Розкриття сутності цієї діяльності, своєю чергою,
може відбутися тільки за допомогою визначення функціонального призначення участі прокурора у кримінальному провадженні
з перегляду судових рішень. Адже
кожен суб’єкт кримінального процесу здійснює властиву лише йому
кримінально-процесуальну функцію [3, 11].
Уявлення дослідників щодо правової природи прокурора у кримінальному провадженні з перегляду
судових рішень також є полярними. Утім, їхні позиції в більшості
випадків базуються на тих відносинах у державі, сучасниками яких
вони були.
Формування ґрунтовних думок
із предмета цього дослідження при-
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людина була засобом – «гвинтиком», за допомогою якого держава
досягала певної мети. Держава, маючи необмежену владу, не пов’язану із законом, поглинала, знеособ
лювала людину, перетворювала
її на слухняного виконавця своєї
волі. Вона, як «господар», начебто
«дарувала» своїм підлеглим громадянам певні права й свободи
та «від імені народу» – карала за
найменші порушення встановлених нею ж численних обов’язків
і заборон [8, 169].
Так, В.Г. Даєв вважав, що в радянському кримінальному процесі
функції обвинувачення у жодного
учасника процесуальної діяльності немає і бути не може, а питання про підтримання прокурором
державного обвинувачення може
бути вирішено тільки після дослідження в судовому засіданні всіх
доказів у справі, тобто по закінченні судового слідства [9, 78, 80]. Така
позиція не повинна дивувати, адже
цей вчений був прихильником тотального панування прокурорського нагляду у кримінальному судочинстві. Утім, незважаючи на такі
радикальні позиції, у Юридичному
словнику, виданому за часів радянської влади, зазначено, що обвинувачення – діяльність (функція)
уповноважених законом органів
(у тому числі й прокурора), зміст
якої полягає в доведенні винності
особи, притягнутої до кримінальної відповідальності як обвинуваченого (підсудного), завдання
котрої повністю збігаються із зав
даннями кримінального судочинства [10, 473].

Тому, пов’язуючи правову природу участі прокурора у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень зі здійсненням ним
наглядових повноважень, передусім необхідно розуміти, що вказана
доктринальна позиція була сформована за часів панування радянського законодавства.
М.Л. Шифман вказував, що в касаційній інстанції прокурор – не
сторона, не обвинувач, а представник органу, який здійснює нагляд за
законністю, і його обов’язок полягає
не в обвинуваченні (тим більше, що
у кримінальній справі вже винесений вирок), а у проголошенні свого
висновку з точки зору законності
та обґрунтованості вироку [11, 140].
М.О. Чельцов також не сприймав
прокурора у суді другої інстанції
як сторону в процесі, а вважав його
охоронцем законності [12, 390]. Досить категорично виступав І.І. Мухін, який підкреслював, що в суді
другої інстанції прокурор у силу
закону виконує зовсім інші функції та завдання – він не сторона
в процесі та не обвинувач у справі,
а представник прокуратури, який
дає висновок про законність та обґрунтованість вироку. Тому, будучи органом нагляду, він жодних
функцій обвинувачення не здійснює і здійснювати не може [13, 84].
Таких же позицій дотримуються
В.І. Басков та О.П. Тьомушкін, визначаючи при цьому правові засоби
прокурорського нагляду – протести, подання, а також виступи в суді
із заявами, клопотаннями, дача висновку про законність та обґрунтованість вироку [14, 20].
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ва [20, 41–46], М.М. Полянський
[21, 108], М.С. Строгович [22, 48].
Опонентом такої позиції виступав І.Д. Петрухін, зазначаючи при
цьому, що виконання прокурором
функцій обвинувачення та нагляду
суттєво знижує ефективність прокурорського нагляду в суді й надає
йому суто обвинувальний характер [23, 36].
Підсумовуючи викладене, можемо констатувати: розглянуті
підходи були насамперед продиктовані тогочасною ідеологією, яка
тотально панувала не тільки в державі, а й у свідомості її громадян,
ґрунтуючись при цьому на досить
потужних, законодавчо визначених повноваженнях прокурора, що
призводило до визначення правової
природи прокурора у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень винятково через призму
його наглядових функцій.
Однак із набуттям Україною незалежності поступово розпочинається і зміна уявлень про правову
природу участі прокурора у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень. Зважаючи
на підходи законодавця та суттєву
трансформацію суспільних відносин у державі, змінилися й підходи
в науці, які перш за все базуються
на вимогах міжнародної спільноти. О.М. Литвак та О.В. Чепелюк
вказують, що євроінтеграція – незаперечний державний пріоритет,
а реформування сучасної системи
прокуратури та її функцій має ґрунтуватися на досвіді європейських
держав у цій сфері [24, 16]. Вказані
питання висвітлені в Рекомендації
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Потрібно відмітити, що наведені позиції вчених продиктовані
ще й тогочасним законодавством.
Так, у пункті 4 ч. 1 ст. 3 Положення «Про прокурорський нагляд
в СРСР» від 24 травня 1955 р. закріплено нагляд Генерального прокурора СРСР та підлеглих йому
прокурорів за законністю і обґрунтованістю вироків, рішень, ухвал
та постанов судових органів [15, 4].
Через більш ніж двадцять років згадані повноваження були викладені
й у пунктах 2, 4 ч. 1 ст. 32 Закону
СРСР «Про прокуратуру СРСР»
від 30 листопада 1979 р., у яких
передбачалося, що, здійснюючи
нагляд за виконанням законів під
час розгляду справ у судах, прокурор в межах своєї компетенції
опротестовує незаконні та необґрунтовані рішення, вироки, ухва
ли та постанови суддів і вживає
заходів у випадках, передбачених
законом, щодо відновлення кримінальних справ за нововиявленими
обставинами [16, 23–24]. Вже згодом досить критично до таких позицій підійшов В.М. Савицький, який
стверджував, що прокурорський
нагляд за судом – це анахронізм, релікт тоталітарної держави [17, 27].
Радянською наукою був запропонований ще один підхід
до розуміння правової природи
участі прокурора у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень, котрий визнавав
прокурора як обвинувачем, так
і особою, яка здійснює нагляд за
законністю. Такої думки дотримувалися М.М. Гродзинський [18, 23],
П.С. Елькінд [19, 62–63], Е.Ф. Куцо-
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Rec(2000)19 про «Роль прокуратури
в системі кримінального правосуддя» Комітету міністрів Ради Європи
від 6 жовтня 2000 р. [25], де урядам
держав-членів рекомендується керуватися в їх законодавстві та судовій практиці (щодо ролі прокуратури в системі кримінального права)
певними принципами, якими прокуратуру визначено як владу, що
контролює від імені суспільства та
в його інтересах виконання закону,
коли він санкціонований, беручи до
уваги, з одного боку, права людини,
а з іншого – необхідну ефективність
судової системи кримінального
правосуддя, причому наділяючи її
правом подачі позовів проти будьяких або деяких рішень судових
відомств, як єдиним способом поставити під сумнів судове рішення
та перешкоджати його виконанню.
В.Т. Маляренко, порівнюючи зазначені європейські рекомендації щодо
завдань прокуратури із завданнями, які покладаються на прокуратуру в ст. 121 Конституції України,
справедливо зазначає, що ці завдання майже збігаються [26, 9].
Виходячи із вказаних завдань,
сучасні дослідження науковців активізувалися в напрямі розуміння
правової природи участі прокурора у кримінальному провадженні
з перегляду судових рішень через
призму здійснення ним кримінального переслідування.
Так, Г.П. Середа підкреслює необхідність конституційного закріп
лення діяльності прокуратури
щодо кримінального переслідування та визнання останнього однією
з функцій прокуратури [27, 105].

Л. Давиденко та В. Куц стверджують, що прокурор у кримінальному судочинстві виступає і як охоронець законності, захисник прав
учасників кримінального процесу,
і як обвинувач, або, іншою термінологією, суб’єкт кримінального переслідування, а складовою частиною його діяльності є апеляційне та
касаційне оскарження незаконних
і необґрунтованих вироків та інших
судових рішень у кримінальних
справах [28, 69–70]. І.В. Рогатюк
розмежовує такі кримінально-процесуальні категорії, як кримінальне
переслідування і функцію обвинувачення, зазначаючи при цьому, що
категорія кримінального переслідування більш широка і починається з моменту реагування на інформацію, що надійшла про скоєний
злочин чи злочин, який готується.
До кола суб’єктів, котрі реалізують кримінальне переслідування,
входять: оперативний працівник,
дізнавач, слідчий, прокурор, потерпілий цивільний позивач та їхні
представники. Функція ж обвинувачення випливає із кримінального
переслідування, але формулюється
вона певними суб’єктами – слідчим, прокурором, потерпілим цивільним позивачем та їхніми представниками – значно пізніше за
наявності достатніх доказів для
притягнення особи як обвинуваченого [29, 188–189].
Однак О.Р. Михайленко називає
кримінальне переслідування антиконституційною функцією прокуратури, оскільки, на його думку, переслідування може включати й суто фізичні дії (погоню,
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(предметом якого є дії та рішення
суду, а також дії інших учасників
процесу); 2) функцію кримінального переслідування (оскарження
виправдувального вироку або обвинувального вироку в бік погіршення становища засудженого);
3) правозахисну функцію (оскарження обвинувального вироку в бік
пом’якшення становища засудженого або з метою його виправдування); 4) функцію встановлення
об’єктивної істини у справі (оскарження сприяє можливості встановлення достовірних обставин справи) [33, 258–274].
Однак, на нашу думку, при визначенні підходу до сучасного розуміння правової природи участі
прокурора у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень необхідно передусім виходити з її конституційно визначених
функцій. Найближча за змістом –
підтримання державного обвинувачення в суді (пункт 1 ч. 1 ст. 121
Основного Закону України).
В.Т. Маляренко переконаний, що
на прокуратуру має бути покладено
функцію підтримання державного обвинувачення не тільки в суді,
але й упродовж усього кримінального процесу, для чого слід змінити конституційну норму. За такою
формулою прокурор матиме право
здійснювати обвинувальні функції
на всіх стадіях кримінального процесу, який стане змагальним від початку до кінця [34, 18–19]. Подібної
позиції дотримується й М. Косюта,
який вказує, що прокурор у всіх
судових стадіях продовжує залишатися державним обвинувачем,
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піймання, затримання тощо), чим
прокурор не може займатися взагалі, а тим більше в суді [30, 215].
Утім варто погодитися із думкою
Г.П. Середи, що позиція О.Р. Михайленка та його однодумців стосується не змісту функції, а тільки
її форми, адже вони виступають
проти впровадження у законодавство України терміна «кримінальне
переслідування», не заперечуючи
проти наявності такої форми процесуальної діяльності у кримінальному судочинстві України [27, 108].
Інше розуміння правової природи
участі прокурора в кримінальному
провадженні з перегляду судових
рішень розглядається через призму здійснення ним правозахисної
діяльності. Такої позиції дотримується Г. Мовчан, який констатує,
що правозахисна функція прокурора як один з головних напрямів
його діяльності безпосередньо
пов’язана із завданнями кримінального судочинства, знаходить свій
вияв при реалізації інших функцій
та спрямована на захист гарантованих чинним законодавством прав
і законних інтересів усіх учасників
кримінального процесу [31, 37]. Тут
потрібно додати, що В. Корж визначає прокурора в судовому розгляді кримінальної справи гарантом
прав і свобод учасників процесу,
а це, у свою чергу, розуміється
як виконання ним правозахисної
функції від імені держави [32, 81].
Досить широко до визначення
функцій прокурора у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень підійшов О.О. Тушев,
виокремивши: 1) функцію нагляду
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і пояснює це так: 1) державне обвинувачення не зводиться до дій,
спрямованих на засудження особи;
2) виходячи із принципу єдності
прокурорської системи, суб’єктами державного обвинувачення є не
лише ті прокурорські працівники,
які підтримують його в суді першої
інстанції, а й посадові особи вищого рівня, яким надано право звертатися із поданнями про перегляд
судових рішень, аж до Генерального прокурора України [35, 64].
А С. Матієк розглядав державне
обвинувачення як різновид кримінально-процесуальної функції обвинувачення, що реалізується за
умов судового розгляду [36, 58].
Також заслуговує на увагу позиція В.Т. Маляренка, котрий, підтримуючи думку В. Куца щодо
визначення прокуратури як органу
державної влади, що доповнює судові функції, допомагає суду в забезпеченні законності та справедливості, захищає у суді державні
інтереси та інтереси окремих громадян у визначених законом випадках [37, 27–31], вказує на тенденцію
світової спільноти щодо виконання
прокуратурою допоміжних судових
функцій [26, 10]. П. Прилуцький
також підкреслює, що прокурор
у сучасному судовому процесі як
державний обвинувач має стати надійним помічником судді, захисником законних інтересів учасників
справи [38, 38]. Викладені думки
є небезпідставними, адже в пункті 20 згаданої вище Рекомендації
Rec(2000)19 про «Роль прокуратури
в системі кримінального правосуддя» Комітету міністрів Ради Євро-

пи від 6 жовтня 2000 р. [25] прямо
передбачено обов’язок прокурорів
слідкувати за тим, аби суд володів
усіма елементами факту або права, які необхідні для правильного
функціонування правосуддя.
Аналізуючи норми Кримінального процесуального кодексу (далі –
КПК) України 2012 року, ми вбачаємо таку саму конструкцію прав
прокурора, зокрема: 1) перегляд
у встановлений законом термін судових рішень (пункт 6 ч. 1 ст. 393,
пункт 3 ч. 3 ст. 394, пункт 2 ч. 4
ст. 394, пункт 3 ч. 3 ст. 424, пункт 6
ч. 1 ст. 425, ст. 446, ст. 460 КПК
України); 2) заявлення клопотання
про відновлення строків апеляційного та касаційного оскарження
в разі їх пропуску з поважних
причин (ст. 117 КПК України);
3) ознайомлення з усіма апеляційними і касаційними скаргами
на судові рішення, які надійшли
у справі, і подача заперечень на
них (ст.ст. 401, 402, 430, 431 КПК
України); 4) участь у судовому засіданні при перегляді судових рішень та висловлення думки щодо
питань, винесених на розгляд
(ст.ст. 405, 434, 453, 466 КПК
України); 5) відмова від апеляційної
(касаційної) скарги, зміна і доповнення апеляційної (касаційної) скарги під час апеляційного провадження (ст.ст. 403, 432 КПК України).
Наведені права визначають зміст
діяльності прокурора у кримінальному провадженні з перегляду
судових рішень. Разом з тим вважаємо, що це все таки є не тільки
права прокурора, а і його обов’язки. В. Случевський наголошував,
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віднайти найоптимальніший шлях
для врівноваження його вимог
з позиціями усіх учасників кримінального судочинства, в тому
числі з позиціями сторони захисту,
виступаючи при цьому помічником
суду в пошуку істини у кримінальній справі.
Зважаючи на викладене, одночасне та синхронне врахування
інтересів держави, суспільства
й учасників кримінального процесу при здійсненні їхнього захисту
під час виконання прокурором конституційної функції державного
обвинувачення і є основою його
діяльності у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень та зумовлює покладання на
нього обов’язку ініціювання перегляду всіх неправосудних судових
рішень як для реалізації завдань
кримінального провадження, так
і для поновлення порушених прав
будь-яких осіб, залучених до кримінального провадження.
У свою чергу, правову природу
прокурора у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень слід розуміти через призму
виконання ним функції підтримання державного обвинувачення
та покладання обов’язку ініціювання перегляду будь-якого неправосудного рішення для реалізації завдань кримінального провадження.
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що для прокурора оскарження
вироку – не факультативне право,
а обов’язок, який він здійснює не
тільки в інтересах обвинувачення,
але і в інтересах закону [39, 380].
До того ж, навіть поняття «державне обвинувачення» не можна
розглядати лише з позицій обвинувального характеру, адже його
сутність набагато ширша. Недарма
М.В. Муравйов підкреслював, що
за природою прокурорського обвинувачення покладене на нього кримінальне переслідування є переслідування публічне, яке провадиться
в публічному, тобто державному
і суспільному інтересі, та безвідносно до інтересів приватних, у тому
сенсі, що цей останній інтерес не
має для прокурорського переслідування ні вирішального, ні превалюючого значення, а провадження переслідування прокурором є
обов’язком, який лежить на ньому
згідно із законом для державної та
суспільної користі [40, 115].
Вважаємо, сутність реалізації
державного обвинувачення нерозривно пов’язана не тільки із
захистом інтересів держави та
суспільства, а й з дотриманням
прав учасника процесу зокрема.
Тому прокурор у кримінальному
провадженні з перегляду судових рішень, керуючись законом та
власним переконанням, повинен
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У статті розглянуто основні питання, пов’язані з визначенням правової природи участі прокурора у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень. Проаналізовані відповідні доктринальні позиції вчених-процесуалістів ХІХ–ХХІ століть. Охарактеризовано повноваження
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Сапин А. Правовая природа участия прокурора в уголовном про
изводстве по пересмотру судебных решений.
В статье рассмотрены основные вопросы, связанные с определением
правовой природы участия прокурора в уголовном производстве по пересмотру судебных решений. Проанализированы соответствующие доктринальные позиции ученых-процессуалистов XIX–XXI веков. Охарактеризованы полномочия прокурора в уголовном производстве по пересмотру
судебных решений.
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Sapin О. The legal nature of participation of the prosecutor in criminal
proceedings on revision of judgments.
In article the main questions connected with definition of the legal nature
of participation of the prosecutor in criminal proceedings on revision of judgments are considered. The corresponding doctrinal positions of scientific of legal proceedings XIX-XXI centuries are analysed. Powers of the prosecutor in
criminal proceedings on revision of judgments are characterized.
Keywords: prosecutor; criminal proceedings; revision of judgments; charges;
supervision.

До уваги авторів!
Нагадуємо вам про те, що журнал «Вісник прокуратури» включено до переліку наукових фахових видань. У зв’язку з цим публікації наукового характеру слід супроводжувати анотаціями
трьома мовами: українською, російською, англійською. Анотація пишеться з використанням
безособових конструкцій, обсяг тексту становить приблизно 50 слів.
Матеріали рукопису повинні бути викладені у такій послідовності:
• назва статті (не у режимі Caps Lock) – 10–15 слів, які адекватно передають зміст рукопису; бажано уникати словосполучень на зразок «Деякі питання…», «Дослідження питання…»,
«Шляхи вирішення…» і под.;
• ім’я і прізвище, посада, ранг, науковий ступінь автора (авторів);
• основний текст рукопису;
• список використаних джерел;
• блок анотацій (прізвище, ім’я автора, назва статті, текст анотації, ключові слова) українською, російською та англійською мовами.
Посилання на джерела у тексті рукопису подаються у квадратних дужках: перша цифра –
номер джерела у списку літератури, далі через кому – номер сторінки, якщо є: [4, 85]. Якщо одночасно йде посилання на два і більше джерела, їхні номери у списку літератури відокремлюються
крапкою з комою: [1; 2; 3]. Не варто робити посторінкових посилань на джерела (виносок).
Вимоги до комп’ютерного набору рукопису: шрифт Times New Roman, розмір 14.
Фотографії авторів подаються окремими файлами.
Тел. для довідок: 200-75-55.
Сподіваємося на плідну співпрацю.
З повагою, колектив редакції
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Актуальні питання повернення
обвинувальних актів
та прийнятих за цим рішень

Віталій РАДІОНОВ,

професор кафедри
нагляду за додержанням законів
при проведенні
досудового розслідування
Національної академії
прокуратури України,
кандидат юридичних наук

старший прокурор Прокуратури
Дніпровського району
міста Києва,
юрист 3 класу
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Оксана КОМАРНИЦЬКА,

Гарантією захисту конституційних прав і свобод учасників
кримінального провадження та дієвим засобом, що сприяє
забезпеченню швидкого розслідування та судового розгляду,
виступають процесуальні строки. Наведена у ч. 1 та ч. 2 ст. 28
Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України
позиція узгоджується із тлумаченням Європейським судом
з прав людини (далі – ЄСПЛ) ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція).
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ак, ЄСПЛ звертає увагу на
те, що при визначенні розумності строків провадження у справі повинен братися
період, починаючи з моменту початку провадження щодо особи
(наприклад, пункт 40 Рішення
у справі «Антоненков та інші проти
України» від 22 листопада 2005 р.
(заява № 14183/02), пункт 100 Рішення у справі «Бельямінсон проти України» від 26 липня 2007 р.
(заява № 31585/02)) [1; 2]. При цьому
в пункті 32 Рішення у справі «Антоненков та інші проти України»
від 22 листопада 2005 р. (заява
№ 14183/02) вказується, що ч. 1 ст. 6
Конвенції застосовується протягом
всього провадження для вирішення питання щодо обґрунтованості
будь-якого кримінального обвинувачення [1]. Виходячи з тлумачення
ЄСПЛ, при визначенні розумності
строків провадження враховується
загальна тривалість строку в кримінальному провадженні, починаючи з моменту повідомлення особі
про підозру (тобто з моменту, з якого в кримінальному провадженні
з’являється підозрюваний у розумінні ст. 42 КПК України) та завершуючи постановленням остаточного рішення у справі.
Наведений стандарт ЄСПЛ не узгоджується з правовими підставами повернення прокурору обвинувальних актів зі стадії підготовчого
судового розгляду та прийнятих за
наслідками такого повернення рішень. Аналіз підстав повернення
обвинувальних актів свідчить про
такі їхні групи: 1) організаційноформального характеру; 2) невід-

повідність нормам КПК України
(ст.ст. 291, 293, 109, 110); 3) неузгодженість між собою рівних
за значенням законодавчих актів;
4) різне праворозуміння та правозастосування норм КПК України.
Звісно, в межах реалізації принципу змагальності саме прокурор
як сторона обвинувачення звертається до суду з обвинувальним
актом та, володіючи владними повноваженнями, несе підвищену персональну відповідальність за якість
остаточного результату.
Слід зазначити, що проблема повернення обвинувальних актів не
є новою в науці, вона активно дискутувалась ще до ухвалення КПК
України 2012 року, зокрема у працях В.Д. Берназа, Ю.М. Грошевого,
А.Я. Дубинського, Я.П. Зейкана,
В.Т. Маляренка, П.П. Пилипчука, М.А. Погорецького, О.Г. Шила
та інших вчених. Однак у сучасній
кримінально-процесуальній доктрині порушене питання залишається дискусійним і потребує подальшого дослідження.
Метою статті є порівняльноправовий аналіз підстав повернення обвинувальних актів та прийнятих внаслідок цього рішень з огляду на відповідність практиці ЄСПЛ.
Фактично перераховані групи
підстав повернення обвинувальних
актів перебувають у взаємозв’язку
та взаємозалежності із критеріями визначення розумності строків провадження, передбачених
у ч. 3 ст. 28 КПК України. До таких
критеріїв належать: 1) складність
кримінального провадження; 2) поведінка учасників кримінального
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у ст. 291, організаційно-процесуальні аспекти – у ст. 293 КПК
України. Разом з тим жодних оціночних тверджень вказані статті
не містять, за винятком відсильних
положень ст. 291 КПК України, які
стосуються форми та змісту додатків до обвинувального акта.
В цьому аспекті положення ст. 314
КПК України перебуває у взаємозв’язку зі ст. 293 КПК України
і розуміється так: відсутність хоча б
однієї з відомостей, передбачених
у ст. 291 КПК України, є підставою
для повернення прокурору обвинувального акта з підготовчого судового засідання. Наразі практична
реалізація ст. 291 КПК України не
має єдиного підходу до її правозастосування, оскільки немає єдності
як у праворозумінні сутності підстав повернення обвинувальних
актів, так і прийнятих внаслідок
цього процесуальних рішень. Зазначена ситуація викликає суттєві
зауваження через те, що призводить до механічного розширення
повноважень учасників процесу та
відступу від законодавчо закріплених меж їхньої реалізації, нехтування засад КПК України.
На сьогодні до підстав організаційно-формального характеру повернення обвинувальних актів належить відсутність печатки органу
прокуратури на підписі та даних
прокурора, який затвердив такий
акт, незважаючи на те що така вимога передбачена у пункті 9.5.1
Інструкції з діловодства в органах
прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора України від 15 січня 2013 р. № 3,
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провадження; 3) спосіб здійснення
слідчим, прокурором і судом своїх повноважень. Останній із наведених критеріїв безпосередньо
впливає на порушену проблему та,
водночас, не є достатньо зрозумілим. Так, у вказаному положенні не
конкретизовано використаний термін «спосіб здійснення повноважень», що не дає змоги чітко його
визначити. У зв’язку з цим вбачається більш доцільним вести мову
не про спосіб здійснення повноважень, а про ставлення осіб, які здійснюють провадження у кримінальному провадженні, до належного
виконання своїх обов’язків.
Окремої уваги варте положення
ЄСПЛ про те, що розумність тривалості провадження має бути оцінена у світлі конкретних обставин
справи з урахуванням критеріїв,
напрацьованих ЄСПЛ, зокрема
складності справи та поведінки
заявника і відповідних державних
органів. Крім того, також має братися до уваги характер процесу та
значення, яке він мав для заявника (наприклад, пункт 101 Рішення у справі «Бельямінсон проти
України» від 26 липня 2007 р. (заява № 31585/02), пункт 29 Рішення
у справі «Сердюк проти України»
від 20 вересня 2007 р. (заява
№ 15002/02)) [2; 3].
Як можна побачити, у ч. 3 пункту 3 ст. 314 КПК України законодавець цілком визначився з чітким переліком підстав повернення
прокурору обвинувального акта,
а саме з невідповідністю його вимогам КПК України. Конкретний
перелік таких вимог закріплено
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а не в КПК України. Як показала
практика, вимоги щодо обсягу та
вигляду вищевказаних документів
різні, а саме: додавання заповненої статистичної форми (картки на
особу, яка повинна заповнюватись
працівниками суду, а не слідчим),
надання постанови про створення
групи процесуальних керівників,
витяг з ЄРДР, довідки щодо осіб,
які мають бути викликані в судове
засідання, тощо. Висуненням вказаних вимог відверто ігноруються
положення ст. 291 КПК України,
у якій чітко визначено вимоги до
змісту, складання обвинувального
акта та додатків до нього перед направленням до суду.
Тому цілком очевидно, що необхідність посвідчення підписів
прокурора та слідчого гербовою
печаткою суперечить вимогам закону [4].
Другу групу підстав повернення обвинувальних актів становить їх невідповідність нормам
КПК України (ст.ст. 291, 109, 110).
Причинами цього є те, що при їх
затвердженні прокурори не звертають уваги на відсутність в акті
встановленого органом досудового
розслідування формулювання обвинувачення.
Підставою, у розумінні ч. 4
ст. 291 КПК України, для повернення обвинувального акта є відсутність розписки про вручення
обвинувального акта, цивільного
позову підозрюваному або документів, що підтверджують відмову останнього в отриманні акта.
Утім на практиці трапляються
випадки, коли вищевказані особи

відмовляються отримати вказані
документи під розписку. Вручення
документів у присутності понятих,
із застосуванням відеозапису або
іншим чином, що фактично підтверджує саме вручення вказаних
документів, не може замінити розписки, передбаченої в пунктах 3, 4
ст. 291 КПК України та ст. 293 КПК
України, а тому суд з підготовчого
судового засідання повертає обвинувальний акт як такий, що не
відповідає вимогам КПК України.
Останнє порушення норм КПК
України є наслідком неналежної
поведінки учасників провадження.
Головними причинами повернення обвинувальних актів прокурору, за результатами проведеного судом аналізу, були такі:
1) реєстри матеріалів досудового
розслідування, які додаються до
обвинувального акта, на порушення ст.ст. 109, 110 КПК України, не
містять повних назв процесуальних дій, а також у хронологічному
порядку даних про кожну процесуальну дію, проведену під час досудового розслідування, – її номер,
найменування документа та час
проведення (дата і часовий відрізок), зокрема повідомлення про
внесення відомостей, які можуть
свідчити про вчинення кримінального правопорушення, до Єдиного
реєстру досудових розслідувань
і початок судового розслідування (ст. 214 КПК України), а також
не відображені всі процесуальні
рішення, дані про факт відкриття матеріалів кожною стороною
протилежній стороні по закінченні досудового розслідування та
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дити нове слідство у справі, з’ясовувати всі обставини справи, які
мають суттєве значення для її розгляду та повинні бути встановлені
ще під час досудового слідства [5].
Якщо звернутися до Узагальнення причин повернення обвинувальних актів з підготовчого судового
засідання районними судами міста Києва за період з часу дня набрання чинності КПК України по
31 березня 2014 р., то з наданих районними судами копій ухвал про
повернення обвинувальних актів
та копій ухвал суду апеляційної
інстанції за результатами розгляду
апеляційних скарг на ухвали суду
першої інстанції про повернення
обвинувальних актів вбачається, що основними підставами для
прийняття такого рішення стало
недотримання прокурорами вимог пунктів 2, 3, 5 ч. 2 ст. 291 КПК
України, а також ч. 3 ст. 291 КПК
України щодо підписання обвинувального акта прокурором, який
його затвердив. При цьому судом
першої інстанції визнавалося порушення прокурором вимог пункту 2
ч. 2 ст. 291 КПК України. Також
підставою для повернення обвинувального акта прокурору було
недотримання прокурором вимог
ч. 4 ст. 291 КПК України та ст. 293
КПК України.
Третя група включає в себе блок
підстав, пов’язаних із неузгодженістю між собою рівних за значенням законодавчих актів. Наприклад,
відсутність у реєстрі матеріалів досудового розслідування даних про
проведену негласну слідчу (розшукову) дію навіть у випадку їх невико-
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немає письмового підтвердження
факту надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів (ст. 290 КПК
України), не відображені дані про
допит підозрюваного, а також про
виконання інших процесуальних
дій або надання їх нерідною мовою підозрюваного, відсутність даних про вручення обвинувального
акта захиснику (хоча, відповідно
до ст. 291 КПК України, до обвинувального акта додається лише розписка підозрюваного, у ст. 293 КПК
України передбачено, що одночасно з переданням обвинувального
акта до суду прокурор зобов’язаний під розписку надати їх копію
та копію реєстру матеріалів досудового розслідування захиснику
підозрюваного); 2) в обвинувальних актах інколи не зазначені законні представники неповнолітніх
обвинувачених і те, що участь їх
законних представників є обов’язковою; 3) відповідно до пункту 2
ч. 2 ст. 291 КПК України, обвинувальний акт має містити анкетні
відомості кожного обвинуваченого
та потерпілого (прізвище, ім’я, по
батькові, дата і місце народження,
місце проживання, громадянство),
всупереч наведеним положенням
закону інколи в обвинувальному
акті вказано неправильні анкетні відомості потерпілих; 4) інколи
у графі щодо прийняття заходів
забезпечення кримінального провадження, застосованих у ході досудового розслідування, не зазначено, який саме запобіжний захід
застосовано. За таких обставин
судді вимушені фактично прово-

77

№ 6 (168) червень 2015

кримінальний процес

78

ристання у провадженні. Виправити
вказаний недолік не завжди можливо
з огляду на законодавчу неузгодженість норм КПК України та Зводу
відомостей про державну таємницю.
Крім того, відповідно до пункту 6
інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ «Про деякі питання здійснення кримінального провадження
на підставі угод» від 15 листопада
2012 р. № 223-1679/0/4-12, ухвала
про відмову в затвердженні угоди
про примирення чи визнання винуватості оскарженню не підлягає [6]. З такою мало аргументованою позицією ми не погоджуємось,
оскільки чинний КПК України безпосередньо не регламентує питання, чи підлягає оскарженню така
ухвала суду, однак враховуючи,
що ухвала про повернення обвинувального акта, відповідно до ч. 4
ст. 314 КПК України, може бути
оскаржена в апеляційному порядку, а з кримінальним провадженням прокурору в такому випадку
повертається і обвинувальний акт,
на нашу думку, правильним слід
вважати, що така ухвала повинна
підлягати оскарженню [7].
Аналіз правозастосовної практики свідчить про неоднозначне розуміння сутності підстав повернення
обвинувальних актів, що становить зміст четвертої групи підстав
повернення актів. З огляду на це
цілковита впевненість у правильній реалізації норм КПК України є
помилкою.
Так, це повернення обвинувального акта через відсутність форму-

лювання обвинувачення кожному
з обвинувачених, а не підозрюваних, а також відсутність у ньому
даних про причетність обвинуваченого до інших кримінальних правопорушень, ніж ті, за якими йому висунута підозра. Але у ст. 377 КПК
України передбачено, що судовий
розгляд провадження стосується
особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого
обвинувачення відповідно до обвинувального акта, тому посилання
на те, що обвинувачена особа причетна до скоєння й інших злочинів,
є незаконним, так само, як і посилання на необхідність надання доказів про підтвердження заподіяної
шкоди потерпілій особі; відсутність
належних відомостей щодо потерпілої особи; незначення належного формулювання обвинувачення,
тобто короткого опису кримінального правопорушення, у вчиненні
якого обвинувачується особа, із
зазначенням часу, місця вчинення правопорушення, оскільки це
позбавляє можливості вирішити
питання про підсудність, або відсутність дійсного місця проживання обвинуваченого, а також якщо
в обвинувальному акті не зазначено
правову кваліфікацію інкримінованих обвинуваченому діянь, яка
б узгоджувалась із фактичними
обставинами справи, спосіб, мотиви його скоєння та інші обставини,
які мають значення для правильної
кваліфікації дій такої особи; формулювання обвинувачення, оскільки
з нього неможливо зрозуміти, де викладені фактичні обставини справи, які прокурор вважає встанов-
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№ 223-1430/0/4-12 повернути обвинувальний акт прокурору, якщо
він не відповідає вимогам ст.ст. 291,
292 КПК України: зокрема, якщо
містить положення, що суперечать
одне одному; у документах наведено недопустиму натуралізацію
опису злочину; вони не підписані
слідчим (крім випадків, коли прокурор склав їх самостійно) чи не
затверджені прокурором; до них
не долучено передбачені законом
додатки. Про повернення матеріалів кримінального провадження
(обвинувального акта) прокурору
суд постановляє відповідну ухвалу.
Такою ухвалою суд зобов’язує прокурора усунути виявлені недоліки
протягом визначеного ним розумного строку, який має бути достатнім
для виправлення допущених недоліків. Проведення будь-яких слідчих або інших процесуальних дій,
окрім тих, що зазначені в ухвалі про
повернення обвинувального акта,
в кримінальному провадженні не
допускається. Докази, отримані при
проведенні процесуальних дій, не
визначених в ухвалі про повернення
зазначених матеріалів кримінального провадження, згідно з ч. 8 ст. 223
КПК України, є недопустимими [8].
Абсолютно протилежної позиції
дотримується Апеляційний суд
м. Києва, який у своїх узагальненнях зазначив, що вказівка про
встановлення строку виправлення
недоліків обвинувального акта не
є повноваженням суду першої інстанції, оскільки визнання такого
строку є правом прокурора [4].
Відповідь на питання, чи свідчать такі підстави повернення об-
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леними, та нечітке формулювання
обвинувачення. При викладенні
фактичних обставин кримінального правопорушення не вказане
суб’єктивне ставлення підозрюваного до наслідків своїх дій.
Досить часто обвинувальний
акт повертають із зазначенням
недотримання вимог пункту 5
ст. 291 КПК України з таких підстав: нечітке формулювання обвинувачення не містить обставин,
які характеризують об’єктивну та
суб’єктивну сторони кримінального правопорушення, вони є незрозумілими та наведені вкрай стисло,
без зазначення способу вчинення,
не вказано ознаки спрямованості
умислу, мотиву дій та мети, які є
обов’язковими при описуванні злочину; або пред’явлене обвинувачення є суперечливим за змістом.
Спільною для вказаних груп
причин є вказівка в ухвалі про
повернення обвинувального акта
на необхідність провести слідчі
(розшукові) та процесуальні дії,
призначити експертизу протягом
зазначеного в ухвалі строку, чим
нівелюється процесуальна самостійність прокурора на визначення
обсягу достатніх доказів для складання обвинувального висновку
(ч. 1 ст. 290 КПК України).
Важливим підґрунтям для цього
слугує вказівка в пункті 3 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних
і кримінальних справ «Про порядок
здійснення підготовчого судового
провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» від 3 жовтня 2012 р.

79

№ 6 (168) червень 2015

кримінальний процес

80

винувальних актів про збереження старого підходу до повернення
обвинувальних актів на досудове
розслідування, що вкрай негативно
впливає на стан розслідування, для
усунення недоліків потребує аналізу порівняння основ такого повернення справ на додаткове розслідування згідно з КПК України від
1961 року й підстав повернення обвинувального акта за КПК України
2012 року. Так, раніше підставами
для повернення справи на додаткове розслідування були: істотне
порушення норм КПК України,
неповнота попереднього розслідування, яка не може бути заповнена
в судовому засіданні, порушення
права обвинуваченого (підозрюваного) на захист. Що стосується
сьогоднішніх причин повернення
обвинувального акта, то найбільш
поширеною є порушення права на
захист.
Серед підстав для повернення
обвинувального акта прокурору
є й така, як наявність у ньому суперечливих положень. Але КПК
України такої підстави не передбачає. Хоча випливає, ніби слідчий
чи прокурор після повернення їм
обвинувального акта судом через
невідповідність його вимогам КПК
України уповноважений проводити певні слідчі та процесуальні дії з числа тих, що визначені в
ухвалі суду. Але КПК України не
передбачає проведення слідчих
(розшукових) дій на цій стадії,
а запропонований підхід видається прихованою спробою відновити частково інститут додаткового
розслідування, від якого новий

КПК України відмовився [9]. Зазначений стан справ є недопустимим. Він схиляє до недотримання
розумних строків у провадженні,
процесуальних дій та прийняття
процесуальних рішень, призводить
до надмірного навантаження на
прокурорів через невиправдане нарощування залишку справ.
Не можуть бути підставами для
повернення обвинувального акта,
зокрема: надання судом оцінки кваліфікації дій обвинуваченого та доказів, що не передбачені на цій стадії кримінального провадження та
не містяться у ст. 291 КПК України.
Тому кваліфікувати такі підстави
як невідповідність обвинувального
акта вимогам КПК України не можна, оскільки не розглядається кримінальне провадження по суті та
не досліджуються докази на порушення вимог КПК України, немає
права давати оцінку правильності
кваліфікації дій обвинуваченого.
Прикро, але порушення норм
КПК України аргументується тим,
що у певних випадках є проблемним встановлення повних відомостей про особу обвинуваченого
(зокрема наявність непогашених
судимостей, сімейний стан, тощо)
у разі ненадання стороною обвинувачення характеризуючих матеріалів до чи під час підготовчого
судового засідання, що унеможливлює вирішення певних клопотань,
у тому числі про зміну запобіжного
заходу, звільнення від кримінальної відповідальності тощо.
Хоча, у ст. 291 КПК України не
передбачено обов’язкове внесення
цих відомостей до обвинувально-
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усунення недоліків обвинувального акта є помилковим.
Водночас наявність у провадженні постанови про відновлення досудового розслідування вимагає
реалізації ст. 290 КПК України.
До того ж, основними питаннями
в межах такого відновленого провадження є рівень законності отриманих дозволів у формі ухвал слідчих суддів на проведення слідчих
(розшукових) дій, в тому числі
належність і допустимість отриманих у такий спосіб доказів, уповноважених суб’єктів на продовження
строків досудового розслідування
й початковий момент та відлік строку розслідування, правомірність
обмеження прав і свобод осіб, які
тримаються під вартою, реалізація
їхніх процесуальних гарантій та ін.
Відповіді на ці та інші питання
з позиції їхньої законності супереч
ливі й схиляються у бік визнання
такої практики незаконною. Проте
в будь-якому випадку існує ризик,
що такі дії будуть піддані правовій
оцінці ЄСПЛ.
Зокрема, ЄСПЛ наголошує: той
факт, що протягом періоду розгляду справи заявник перебував
під вартою, вимагає від суду певної старанності для швидкого розгляду справи (пункт 69 Рішення
у справі «Кобцев проти України» від
4 квітня 2006 р. (заява № 7324/02),
пункт 37 Рішення у справі «Юртаєв проти України» від 31 січня
2006 р. (заява № 11336/02)) [10; 11].
Слід нагадати, що в пункті 75 рішення ЄСПЛ у справі «Харченко
проти України» наголошено, що
тривале тримання під вартою без
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го акта, і тому підстави для повернення обвинувального акта, відповідно до пункту 3 ч. 3 ст. 314 КПК
України, відсутні, однак відсутність вказаних відомостей створює
перепони для оперативної, якісної
та ефективної підготовки справи
до судового розгляду, в окремих
випадках сприяє тяганині підготовчого провадження [5].
Додатково закцентуємо увагу на
правомірності прийнятих рішень
для виконання таких ухвал. Виходом із цієї ситуації стали постанови про відновлення досудового
розслідування. Іншими словами –
як провести слідчі (розшукові) або
процесуальні дії. Проте нормами КПК України не врегульовано
порядок відновлення досудового
розслідування після повідомлення
про завершення досудового розслідування та надання доступу до
матеріалів слідства. Як наслідок,
створюється хибне переконання
у правильності прийнятого процесуального рішення, безпідставно
обмежуються права особи та не дотримуються засади кримінального
судочинства.
Насправді, у КПК України передбачена можливість відновлення досудового розслідування, але тільки
тоді, коли провадження було в порядку ст. 280 КПК України зупинено. Хоча в ч. 6 ст. 9 КПК України
визначено, що у випадках, коли
положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні
засади кримінального провадження, застосування ст. 282 на стадії
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визначення в рішенні суду відповідних підстав є несумісним з принципом захисту від свавілля, закріпленим у пункті 1 ст. 5 (див. справу
«Соловей і Зозуля проти України»
(Solovey and Zozulya v. Ukraine),
№ 40774/02 та № 4048/03, пункт 76,
від 27 листопада 2008 р.).
На наш погляд, повернення обвинувальних актів можливе у випадку текстуального недотримання ст. 291 КПК України, в іншому
випадку це призводитиме до порушення принципів судочинства та
підтверджуватиме обвинувальний
ухил суду.
На думку науковців, відповідно
до чинного КПК України, суд має
два варіанти дій – винести обвинувальний або виправдувальний акт.
Такий підхід, безперечно, сприятиме не лише захисту прав і свобод
людини, а й підвищенню якості системи судочинства в цілому: а) скоротиться тривалість кримінальних
проваджень; б) підвищиться професіоналізм слідчих та прокурорів,
оскільки зазначені суб’єкти будуть
позбавлені можливості на помилку; в) суд зміцнить свої позиції як
незалежного арбітра, який не має
права перебирати на себе функції
ані сторони захисту, ані сторони
обвинувачення [12, 38].
З метою дотримання розумних
строків кримінального провадження та створення можливостей для
вчасного призначення підготовчого судового засідання при поданні до суду обвинувального акта
з додатками до нього в супровідному листі необхідно зазначати всіх
осіб, які є учасниками судового

провадження, з наведенням їхніх
адресних даних та контактних телефонів. Слід також мати на увазі,
що долучати список цих осіб до
обвинувального акта як окремого
документа чи додаткового четвертого розділу реєстру матеріалів
кримінального провадження недоцільно, оскільки, відповідно до ч. 4
ст. 291 КПК України, надання до
суду інших документів, крім тих,
що перелічені в цій статті, до початку судового розгляду забороняється.
При складанні процесуальних
документів у кримінальному провадженні потрібно суворо дотримуватись вимог ст.ст. 110 та 291
КПК України, зокрема: обвинувальний акт підлягає затвердженню та підписанню прокурором,
тобто повинен містити два підписи
однієї й тієї ж службової особи – на
першому та останньому аркушах.
При цьому враховувати таке: незважаючи на те, що в абз. 2 ч. 4 ст. 291
КПК України зазначено, що перелік документів, які додаються до
обвинувального акта, є вичерпним,
фактично КПК України містить
виняток із цього правила. Так,
у абз. 2 ч. 1 ст. 384 КПК України передбачено, що до обвинувального
акта додається письмове роз’яснення прокурора обвинуваченому про
можливість, особливості та правові
наслідки розгляду кримінального
провадження судом присяжних.
Як свідчить практика ЄСПЛ,
недотримання розумності строків провадження у кримінальних справах є порушенням ч. 1
ст. 6 Конвенції та тягне за собою
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засобів проти тактик затягувань,
суди мали у своєму розпорядженні достатній механізм для забезпечення присутності заявника в суді.
Це не звільняло суди від того, щоб
дотримуватися вимоги розумного
строку відповідно до ч. 1 ст. 6 Конвенції, оскільки обов’язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні
державні органи.
Підсумовуючи викладене, потрібно відзначити, що у зв’язку
з необхідністю забезпечення та дотримання прав особи, дотримання
розумності строків провадження,
законності отриманих доказів слід
надати правову оцінку вказаним
групам повернення обвинувальних
актів та прийнятих за їх результатами рішень до того, як це здійснить ЄСПЛ, і в нормах кримінально-процесуального законодавства
переглянути положення ст. 291
КПК України, доповнивши її текстом у такій редакції: «Усунення
недоліків обвинувального акта та
додатків до нього забороняється
шляхом проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій».
На сучасному етапі, до перегляду процесуального закону, з метою
врегулювання усіх спірних питань
повернення обвинувального акта
для проведення процесуальних
дій, необхідно розробити спільний
інформаційний лист за участю як
сторони обвинувачення, так і суду,
в якому передбачити шляхи вирішення порушеної проблеми з урахуванням насамперед прав і свобод
особи.
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притягнення держави до відповідальності, яка носить майновий
характер. Як вказується у листі Голови Верховного Суду України від
25 січня 2006 р. № 1-5/45, відповідальність держави за затягування
провадження у справі, як правило,
настає в разі нерегулярного призначення судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при
переданні або пересиланні справи
з одного суду в інший, невжиття
судом заходів для дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторного направлення
справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд [13].
При розгляді заяв ЄСПЛ оцінює
дотримання національними органами досудового розслідування
і судами критеріїв визначення розумності строків провадження в
кримінальних провадженнях у сукупності та досліджує належність
поведінки як заявника, так і відповідних державних органів. У випадку, якщо неналежна поведінка
заявника сприяла недотриманню
розумних строків провадження,
органи державної влади не звільняються від відповідальності за
їх порушення, оскільки на них покладений обов’язок здійснення
провадження у справах відповідно
до встановлених у КПК України
строків. Так, у пункті 69 Рішення
у справі «Смірнова проти України»
від 8 листопада 2005 р. (заява
№ 36655/02) ЄСПЛ відзначає, що
хоча національне законодавство
не передбачає жодних спеціальних
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Про корегування
судової практики умовнодострокового звільнення
від відбування покарання

Олексій ГОРОХ,
доцент кафедри галузевих
правових наук
Національного університету
«Києво-Могилянська академія»,
кандидат юридичних наук, доцент

У квітні нинішнього року постанова Пленуму Верховного Суду
України «Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш
м’яким» від 26 квітня 2002 р. № 2 «відзначила» тринадцяту річницю [1]. У цьому документі Пленум Верховного Суду України
висловив свою позицію, зокрема, щодо правил застосування
судами ст. 81 Кримінального кодексу (далі – КК) України.
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В

ного Суду України «Про умовнодострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш
м’яким» від 26 квітня 2002 р. № 2
(далі – Постанова).
Зазначимо, що у раніше опублікованих працях ми висвітлили окремі
проблеми застосування норм про
умовно-дострокове звільнення від
відбування покарання [2–9]. Нами
також були висловлені пропозиції
щодо удосконалення судової практики в зазначеній сфері, що є «розпорошеними» у різних публікаціях.
Тому в цій науковій роботі ми концентровано акцентуємо на конкретних пропозиціях щодо змін та
доповнень до вказаної Постанови.
Водночас вважаємо, що з урахуванням значної емпіричної бази даного
дослідження розроблені нами правила застосування положень ст. 81
КК України вже можуть бути використані в практиці застосування
закону юристами.
Про основні покарання, від яких
засуджений може бути звільнений
умовно-достроково. У пункті 3
Постанови чітко визначені види
основних покарань, від яких засуджений може бути звільнений
умовно-достроково. Однак постає
питання про можливість умовнодострокового звільнення від відбування покарання осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення
волі після його заміни з довічного
позбавлення волі.
Видається, що абзац 1 пункту 3
цієї Постанови варто доповнити
положенням такого змісту: «Умовно-дострокове звільнення від від-
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ивчення практики застосування судами норм про
умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (нами
вивчено 420 рішень судів України)
дає змогу зробити висновок про
те, що суди в цілому правильно
застосовують положення ст. 81
КК України. Водночас внаслідок невирішеності Пленумом Верховного
Суду України низки питань у цій
сфері практика застосування окремих норм про умовно-дострокове
звільнення від відбування покарання є доволі неоднозначною.
Не сприяють стабільності судової практики в аналізованій сфері
й положення кримінально-правової доктрини. Проблемам умовнодострокового звільнення від відбування покарання присвятили дисертаційні та монографічні дослідження, зокрема, такі українські юристи, як О.В. Дащенко, Д.В. Казначеєва, М.В. Романов, Є.С. Назимко,
М.І. Скригонюк, Є.О. Письменський,
В.В. Скибицький, І.С. Яковець. Однак доводиться констатувати, що
у дослідженнях цих та інших віт
чизняних криміналістів погляди
щодо правил застосування ст. 81
КК України нерідко відрізняються
(що природно з огляду на існування
авторської позиції), а подекуди є доволі спірними. Конкретні пропозиції
до аналізованої постанови Пленуму
Верховного Суду України юристами
висловлюються нечасто.
Отже, метою цієї статті є розробка на основі узагальнення судової практики та поглядів юристів
пропозицій щодо змін і доповнень
до постанови Пленуму Верхов-
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бування покарання осіб, які відбувають довічне позбавлення волі,
можливе лише після заміни цього
покарання на позбавлення волі на
певний строк у порядку здійснення
помилування. У такому разі умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосовано тільки після фактичного
відбуття тієї частини строку покарання, яка зазначена у пункті 3 ч. 3
ст. 81 КК України».
Також у цьому пункті Постанови
варто зазначити: «Якщо засуджений фактично не відбуває основного покарання, а вже звільнений від
його відбування (зокрема на підставі ст.ст. 75, 79 КК України), то
він не може бути умовно-достроково звільнений від відбування покарання».
Про умовно-дострокове звільнення від додаткового покарання. За змістом пункту 7 Постанови
чітко зрозуміло, що особу може
бути умовно-достроково звільнено
(повністю або частково) від відбування додаткового покарання
у виді позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю. Більш ґрунтовних
роз’яснень щодо порядку такого
умовно-дострокового звільнення
від відбування додаткового покарання Постанова не містить.
Вважаємо, що зміст цього пункту треба доповнити положеннями
такого змісту: «У резолютивній
частині судового рішення має бути
чітко зазначено від якого саме – основного чи додаткового – покарання умовно-достроково звільняється
засуджений.

У разі засудження особи до виправних робіт з призначенням
додаткового покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю суд з урахуванням
положень ч. 1 ст. 81, ч. 3 ст. 55
КК України може звільнити засудженого умовно-достроково від
відбування додаткового покарання після фактичного відбуття засудженим встановленого у ч. 3
ст. 81 КК України відповідного
строку виправних робіт. У цьому
випадку строк додаткового покарання має обчислюватися з моменту набрання законної сили
вироком суду, а мінімально необхідна для відбування частина
строку додаткового покарання,
після відбуття якої можливе умовно-дострокове звільнення від такого покарання, має визначатися
тільки з урахуванням основного
покарання у виді виправних робіт.
Якщо ж особу було засуджено
до основних покарань у виді обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військово
службовців або позбавлення волі
на певний строк з призначенням
додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, то з урахуванням положень
ч. 1 ст. 81, ч. 3 ст. 55 КК України
суд може звільнити засудженого
умовно-достроково від відбування додаткового покарання лише
з моменту відбуття засудженим
відповідного строку зазначених основних покарань. У випадку звернення відповідної особи до суду
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визначеного за сукупністю злочинів або вироків. У пункті 12
Постанови встановлено: якщо покарання визначено за сукупністю
злочинів або вироків, то суд, застосовуючи умовно-дострокове звільнення від його відбування, повинен виходити із загального строку
покарання, призначеного за сукупністю, і враховувати при цьому
положення ч. 3 ст. 81 КК України.
Водночас залишається відкритим
питання про те, з якого саме встановленого у ч. 3 ст. 81 КК України
строку має виходити суд. Тому
пропонуємо пункт 12 Постанови доповнити таким положенням:
«При умовно-достроковому звільненні від відбування покарання,
визначеного за сукупністю злочинів або вироків, суд має виходити
зі строку покарання, визначеного
у ч. 3 ст. 81 КК України, для більш
тяжкого злочину, а при рівному
ступені тяжкості злочинів, за які
засуджено особу, – зі строку, встановленого для умисного злочину,
індивідуального ступеня тяжкості
злочинів, що входять у сукупність,
тощо».
Обрахування фактичного відбування засудженим покарання.
Для вирішення питання про те, чи
фактично відбув засуджений передбачений у ч. 3 ст. 81 КК України
строк покарання, важливе практичне значення має правильне визначення початкового та кінцевого
моменту обрахування відбування
покарання.
У зв’язку з цим пункт 5 Постанови видається доцільним доповнити такими положеннями: «Для
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з клопотанням (поданням) про її
умовно-дострокове звільнення від
відбування додаткового покарання
до відбуття засудженим цих основних покарань суд повинен відмовити у задоволенні такого подання, оскільки засуджений не відбув
відповідного строку додаткового
покарання, який починає обраховуватися з моменту відбуття засудженим певних основних покарань».
Про мінімальний строк фактичного відбування покарання для вирішення питання про
умовно-дострокове звільнення
від відбування покарання. Ані
КК України, ані Постанова не визначають мінімального строку фактичного відбування покарання для
вирішення питання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Однак очевидно, що
встановити ознаки виправлення засудженого при нетривалому строці
відбуття покарання надзвичайно
складно. У зв’язку з цим пункт 5
Постанови видається доцільним
доповнити роз’ясненням такого
змісту: «Оскільки встановити ознаки виправлення засудженого у короткий строк відбуття покарання
надзвичайно складно, суди повинні
приділяти особливу увагу при вирішенні питання про умовно-дострокове звільнення від відбування
покарання засуджених, що відбули
менше мінімального строку покарання, встановленого для певного
виду покарання нормами Загальної
частини Кримінального кодексу
України».
Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання,
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вирішення питання про те, чи
фактично відбув засуджений передбачений рішенням суду строк
покарання, важливе значення має
правильне визначення початкового та кінцевого моменту обрахування відбуття покарання. Необхідно звернути увагу судів на те,
що початком строку відбування
покарань у виді виправних робіт є
день, з якого фактично розпочато
відрахування із заробітку засудженої особи, але не раніше, ніж вирок
набрав чинності (ч. 1 ст. 43, ст. 47
КВК України).
Початок відбування покарання
у виді обмеження волі обраховується з дня прибуття і постановки засудженого на облік у виправному центрі (ч. 1 ст. 58 КВК України). Якщо
засуджений до позбавлення волі не
тримався під вартою, то строк відбуття покарання такого засудженого необхідно рахувати також із дня
його прибуття до колонії, в якій
засуджений відбуватиме покарання. Якщо засуджений утримувався
під вартою, то у строк покарання за
правилами, передбаченими у ст. 72
КК України, зараховується час попереднього ув’язнення під вартою,
а також час слідування під вартою
до виправного центру або місця
позбавлення волі. Аналогічно має
обчислюватися строк відбуття покарання й щодо засудженого до
позбавлення волі, який згідно з ч. 1
ст. 89 КВК України був залишений
для відбування покарання у слідчому ізоляторі.
Строк відбування покарання в дисциплінарному батальйоні обчислюється з моменту, зазначеного

у вироку, з урахуванням відповідно
до ст. 72 КК України часу тримання військовослужбовця в місцях
попереднього ув’язнення (ч.ч. 1, 4
ст. 71 КВК України), а також часу
слідування під вартою до дисциплінарного батальйону.
Кінцевий момент фактичного
відбування засудженим строку покарання визначається відповідно
до положень ч. 3 ст. 81 КК України,
з урахуванням положень ст. 73
КК України».
Підстава умовно-дострокового
звільнення від відбування покарання. Підставою умовно-дострокового звільнення від відбування
покарання є виправлення засудженого. Однак конкретних показників виправлення засудженого
аналізована Постанова не містить.
У зв’язку з цим пропонуємо пункт 2
Постанови доповнити положенням
такого змісту: «Підставою умовнодострокового звільнення від відбування покарання є виправлення засудженого, яке він має довести своєю сумлінною поведінкою
і ставленням до праці.
Сумлінність поведінки засудженого може бути визначена судом
через оцінку ставлення засудженого до вчиненого злочину, суспільного життя, режиму виконання чи відбування покарання,
майбутнього життя тощо. Загальними показниками сумлінної поведінки, зокрема, є: визнання вини
у вчиненому злочині; щире каяття
(написання листів-каяття потерпілому, відшкодування завданих
збитків або усунення заподіяної
шкоди (повне або часткове), повне
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ня на реєстрацію до кримінальновиконавчої інспекції тощо (ч. 6
ст. 41 КВК України), участь у індивідуально-профілактичній роботі,
яку за місцем проживання засудженого виконують органи внутрішніх
справ (ч. 3 ст. 41 КВК України).
Спеціальними показниками сумлінної поведінки при відбуванні
покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців,
зокрема, є дотримання статутів
та військового етикету; мужність
і відвага, проявлені під час виконання військового обов’язку.
Про сумлінність поведінки військовослужбовця, що відбуває
покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, також
можуть свідчити дотримання встановлених для дисциплінарного батальйону порядку і режиму відбування покарання; активна участь
у виховній роботі, діяльності самодіяльної ради тощо.
Про сумлінність поведінки засуджених, що відбувають покарання у виді обмеження волі чи
позбавлення волі на певний строк,
можуть свідчити свідоме і беззаперечне дотримання режиму відбування покарання та обов’язків,
встановлених Правилами внутрішнього трудового розпорядку установ виконання покарання; виконання законних вимог та вказівок
адміністрації; культура спілкування з представниками адміністрації
та засудженими; подання прикладу для поведінки іншим засудженим; участь у самодіяльних організаціях засуджених та гуртках
за інтересами; отримання заохо-
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примирення з потерпілим); відвідування священнослужителя та
участь у релігійних обрядах; допомога у розкритті інших злочинів; відмова від негативних зв’язків з кримінальним оточенням та
впливу злочинної моралі; підтримання стійкого зв’язку з близькими; відновлення або створення
сім’ї; невчинення дисциплінарних, адміністративних чи кримінальних порушень; підвищення
освітнього рівня (в тому числі
через самоосвіту) та кваліфікації;
участь у програмах диференційованого виховного впливу («професія», «творчість», «фізкультура
і спорт», «духовне відродження»,
«підготовка до звільнення» тощо);
участь у діяльності об’єднань громадян; здоровий спосіб життя;
проходження курсів лікування від
алкоголізму, наркоманії або іншого захворювання, що становить
небезпеку для здоров’я інших осіб.
Спеціальними показниками сумлінної поведінки при відбуванні
покарання у виді виправних робіт
можна вважати точне виконання
розпоряджень власника або уповноваженого ним органу; додержання трудової та технологічної
дисципліни; трудового розпорядку; виконання вимог нормативних
актів про охорону праці; дбайливе ставлення до майна власника,
з яким укладено трудовий договір.
Про сумлінність поведінки також
свідчить своєчасне з’явлення засудженого за викликом до кримінально-виконавчої інспекції та
повідомлення її про зміну місця
проживання; періодичне з’явлен-
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чень, застосованих у порядку, визначеному в ст. 130 КВК України;
дотримання засудженим санітарно-гігієнічних правил; прагнення
завчасно вирішити питання про
трудове та побутове влаштування
після звільнення з місць відбування покарання; розробка засудженим плану свого подальшого законослухняного життя; отримання
гарантійних листів від сім’ї, що
надала згоду на подальше проживання із засудженим, тощо.
Від сумлінної поведінки слід відрізняти пристосування засуджених до вимог адміністрації колонії
з метою отримання пільг або уникнення покарання, тоді як реальна
поведінка свідчить про негативну
спрямованість особистості, або
коли засуджені дотримуються вимог режиму тільки під контролем
з боку адміністрації.
Відмова в умовно-достроковому
звільненні від відбування покарання засудженого виключно у зв’язку
з тяжкістю вчиненого ним злочину
або невідшкодуванням ним завданої злочином шкоди є неправильним застосуванням закону про кримінальну відповідальність.
У разі якщо засуджений за час
відбування покарання притягувався до дисциплінарної відповідальності та має стягнення, що погашені, це не є підставою для відмови
у застосуванні до нього умовнодострокового звільнення від відбування покарання. Водночас дані
про притягнення засудженого в минулому до дисциплінарної відповідальності повинні братися до уваги
з метою підтвердження висновку

про наявність динаміки у поведінці
засудженого.
Про сумлінне ставлення засудженого до праці можуть свідчити: зразкове виконання трудових
обов’язків; успіхи у змаганнях;
підвищення продуктивності праці; покращення якості продукції;
зниження собівартості продукції;
раціональне використання робочого часу, сировини, матеріалів,
енергії тощо; тривала та бездоганна робота; новаторство в труді; запровадження винаходів та
раціоналізаторських пропозицій;
сприяння масовій технічній творчості; підвищення кваліфікаційних
розрядів; проходження виробничого навчання, загальноосвітньої та
професійної підготовки, навчання
у навчальних закладах; виконання
робіт із благоустрою колоній і прилеглих до них територій, а також поліпшення житлово-побутових умов
засуджених або допоміжних робіт
із забезпечення колоній продовольством (для засуджених до позбавлення волі).
Якщо засуджений не був зайнятий суспільно корисною оплачуваною працею у місцях позбавлення
волі, однак систематично виконував лише роботи із благоустрою
колоній і прилеглих до них територій, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених
або був залучений до допоміжних
робіт із забезпечення колоній продовольством, суд у такому разі має
оцінити конкретний вид робіт, що
виконував засуджений, кількість
відпрацьованого часу та його період, довідки про заохочення.
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вирішенні цього питання суд має
враховувати строк фактично відбутого засудженим покарання,
призначений судом до його заміни
більш м’яким».
Зміни, зумовлені новим кримінальним процесуальним законодавством. У зв’язку з прийняттям
і набранням чинності Кримінально-виконавчим кодексом України
(2003 р.) та Кримінальним процесуальним кодексом України (2012 р.)
відповідних редакційних коректив
потребують пункти 13, 15, 19 Постанови. Зокрема, на нашу думку,
пункт 15 Постанови треба викласти
у такій редакції: «Згідно зі ст. 539
КПК України, умовно-дострокове
звільнення від відбування покарання і заміна невідбутої частини
покарання більш м’яким застосовуються суддею місцевого суду,
в межах територіальної юрисдикції
якого засуджений відбуває покарання, за клопотанням (поданням)
прокурора, засудженого, його захисника, законного представника,
органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ
або органів у випадках, встановлених законом. Суд має повідомляти
ці органи та осіб про час і місце судового розгляду».
Видається, що внесення у постанову Пленуму Верховного Суду
України «Про умовно-дострокове
звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким» від 26 квітня
2002 р. № 2 зазначених змін та доповнень сприятиме ефективності
застосування цього виду звільнення від відбування покарання.
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Для військовослужбовців критеріями сумлінного ставлення
до праці (служби) є: старанність,
ініціатива та сумлінне виконання службових обов’язків, статутів
і наказів; зразкове управління військами; високі показники в бойовій підготовці, оволодінні військовою технікою та озброєнням, інші
заслуги перед Вітчизною, Збройними Силами України.
Військовослужбовці строкової
служби можуть довести своє виправлення також активною участю
у діяльності самодіяльних рад.
Про сумлінну працю засудженого додатково може свідчити отримання ним заохочень, передбачених відповідним законодавством
(трудовим, кримінально-виконавчим, військовим)».
Застосування умовно-дострокового звільнення від відбування
покарання після заміни невідбутої частини покарання більш
м’яким. Вивчення нами судової
практики показало, що при вирішенні зазначеного питання суди
стикаються, зокрема, з такою проб
лемою: з якого строку покарання має виходити суд, визначаючи
фактично відбуте засудженим покарання при застосуванні положень ст. 81 КК України, – строку
покарання, призначеного вироком
суду за вчинений злочин, чи строку
покарання, визначеного постановою (ухвалою) суду про заміну невідбутої частини покарання більш
м’яким? З метою вирішення цього
дискусійного питання, вважаємо,
пункт 6 Постанови доцільно доповнити таким положенням: «При
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Горох О. Про корегування судової практики умовно-дострокового
звільнення від відбування покарання.
Досліджено вади судової практики умовно-дострокового звільнення
від відбування покарання. Висвітлені теоретичні та прикладні проблеми
застосування ст. 81 КК України. Запропоновано зміни і доповнення до
постанови Пленуму Верховного Суду України «Про умовно-дострокове
звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким» від 26 квітня 2002 р. № 2.
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Горох А. О корректировке судебной практики условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания.
Исследованы недостатки судебной практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Освещены теоретические и прикладные проблемы применения ст. 81 УК Украины. Предложены изменения и дополнения к постановлению Пленума Верховного Суда Украины
«Об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и замене
неотбытой части наказания более мягким» от 26 апреля 2002 г. № 2.
Ключевые слова: освобождение от наказания; освобождение от отбывания наказания; условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
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Нorokh О. About adjustment of jurisprudence of the grant of parole from
punishment serving.
The article investigates the shortcomings of jurisprudence of the grant of parole from punishment serving. The theoretical and applied problems application
of Art. 81 of the Criminal code of Ukraine are covered. Changes and additions
to the resolution of Plenum of the Supreme Court of Ukraine «About a grant
of parole from punishment serving and replacement of the unserved part
of punishment more lenient» of April 26, 2002 No. 2 are offered.
Keywords: release from punishment; release from punishment serving; grant
of parole from punishment serving.
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Корупційні злочини
за кримінальним
законодавством України
та Республіки Казахстан

Андрій БОБІТА,
прокурор Прокуратури
Дніпровського району
міста Києва,
юрист 3 класу

Протидія корупції в Україні та Республіці Казахстан є одним
із пріоритетних напрямів діяльності держав та визначальною для українського суспільства на сьогодні. На цьому наголошено в Засадах державної антикорупційної політики
України (Антикорупційній стратегії) на 2014–2017 роки [1]
та в Антикорупційній стратегії Республіки Казахстан на 2015–
2025 роки [2].
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О

певних аспектів кримінальної відповідальності за корупційні злочини відповідно до КК України та
КК Республіки Казахстан.
Кримінальний кодекс Республіки
Казахстан був ухвалений у липні
2014 року. У ньому міститься окрема стаття, в якій роз’яснюються
терміни, що входять у понятійний
апарат кримінально-правової протидії корупційній злочинності: «адміністративно-господарські функції», «представник влади», «особа,
яка обіймає відповідальну державну посаду», «особа, яка виконує
управлінські функції в комерційній
або іншій організації», «посадова
особа», «особа, уповноважена на
виконання державних функцій»,
«особа, прирівняна до осіб, уповноважених на виконання державних
функцій», «корупційні злочини»,
«організаційно-розпорядчі функції» (пункти 5, 9, 16, 19, 26, 27, 28,
29, 37 ст. 3). Тоді як у КК України
відповідні положення містяться
у примітках статей, де роз’яснюються поняття: «особа, яка працює
на користь підприємства, установи, організації» (ч. 1 прим. ст. 354),
«неправомірна вигода» (ч. 2 прим.
ст. 354, прим. ст. 364-1), «пропозиція», «обіцянка» (ч. 3 прим. ст. 354),
«вимагання неправомірної вигоди»
(ч. 5 прим. ст. 354), «службова особа» (ч. 1 прим. ст. 364), «службові
особи, які займають відповідальне
становище» (прим. 2 ст. 368), «службові особи, які займають особливо
відповідальне становище» (прим. 3
ст. 368), «особи, уповноважені
на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування»
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дним із ефективних напрямів запобігання корупції та
корупційній злочинності є
вдосконалення кримінального законодавства у частині відповідальності за ці злочини. Відповідні кримінально-правові норми закріплені
у Кримінальному кодексі України
2001 року (КК України) [3], а також
у новому Кримінальному кодексі
Республіки Казахстан, ухваленому
в 2014 році [4]. З метою вивчення
позитивного досвіду зарубіжних
країн щодо встановлення кримінальної відповідальності за корупційні злочини проаналізуємо, яким
чином вирішуються ці питання
у КК України та КК Республіки
Казахстан.
У теорії кримінального права як
України, так і Казахстану проблема кримінальної відповідальності за корупційні злочини не нова.
В Україні дослідженням цих питань займалися такі науковці, як
П.П. Андрушко, Д.М. Горбачов,
О.О. Дудоров, З.А. Загиней, О.О. Кваша, В.М. Киричко О.О. Костенко,
Р.Л. Максимович, М.І. Мельник,
В.О. Навроцький, А.С. Нерсесян,
О.Я. Свєтлов, М.І. Хавронюк. У Республіці Казахстан відповідні питання розглядали у своїх працях
Е.О. Алауханов, Н.А. Жумабаєв,
Е.С. Кемалі, М.О. Нукенов, Б.К. Нургазінов, С.П. Турсинбекова та інші
науковці. Однак дослідження законодавства цих держав у контексті
порівняння кримінальної відповідальності за корупційні злочини не
здійснювалося.
Метою статті (завданням) є порівняльно-правова характеристика
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(прим. 1 ст. 368-2), «передача активів» (прим. 3 ст. 368-2), «особи,
уповноважені на виконання функцій держави» (прим. ст. 369-2).
Таким чином, очевидні переваги
роз’яснення понять у КК Респуб
ліки Казахстан. По-перше, вони
сконцентровані законодавцем цієї
держави в одній статті, що сприяє
визначеності кримінального закону, яка є складовою принципу верховенства права, тоді як
у КК України вони «розкидані»
по примітках статей. По-друге,
у КК Республіки Казахстан вдалося закріпити визначення тих кримінально-правових понять, які у кримінальному праві України мають
лише правозастосовні та наукові
стандарти (наприклад, «адміністративно-господарські функції»,
«представник влади», «організаційно-розпорядчі функції») [5; 6].
На нашу думку, необхідно було б
запозичити позитивний досвід законодавця Республіки Казахстан та
закріпити визначення кримінально-правових понять в одній статті
Кримінального кодексу України.
В обох проаналізованих кодексах міститься вичерпний перелік корупційних злочинів (прим.
ст. 45 КК України та пункт 29 ч. 1
ст. 3 КК РК). На нашу думку, недоліком кодексів і України, і Республіки Казахстан є те, що у них
не визначено критеріїв віднесення
злочинів до корупційних. Наприклад, законодавець РК відносить до
корупційних злочинів службовий
підлог (ст. 369 КК РК), тоді як за
КК України цей злочин не є корупційним. Хоча ознаки складів цих

злочинів виписані майже однаково.
На наш погляд, перелік корупційних злочинів і в КК України, і в КК
РК недосконалий.
Зокрема, у КК України він не
повною мірою узгоджується з поняттями корупції та корупційного
правопорушення, закріпленими
у Законах України «Про засади запобігання і протидії корупції» [7]
та «Про запобігання корупції» [8].
Адже не всі злочини, що вчиняються шляхом зловживання службовим становищем, належать до
корупційних. У КК РК більше істотних недоліків визначення переліку корупційних злочинів. Так,
глава 15 цього Кодексу «Корупційні та інші кримінальні правопорушення проти інтересів державної
служби та державного управління»
мала б апріорі включати всі корупційні злочини. Однак у главі 9 КК
РК «Кримінальні правопорушення
проти інтересів служби у комерційних та інших організаціях» фактично передбачено кримінальну
відповідальність за корупційні правопорушення (зловживання повноваженнями особою, яка виконує управлінські функції у комерційній або
іншій організації (ст. 250), та її комерційний підкуп (ст. 253), зловживання
повноваженнями приватними нотаріусами, оцінниками, приватними
судовими виконавцями, медіаторами
та аудиторами (ст. 251), перевищення
повноважень службовцями приватних охоронних служб (ст. 252), недобросовісне ставлення до обов’язків
(ст. 254)). Хоча відповідно до пункту 29 ч. 1 ст. 3 КК РК жоден з них не
належить до корупційних.

міжнародний досвід

У загальних частинах КК України
та КК РК прийняті законодавчі рішення щодо обмеження застосування окремих заходів реагування
держави щодо особи, яка вчинила
корупційні правопорушення. Так,
відповідно до КК України, особа,
яка вчинила корупційний злочин,
не може бути звільнена від кримінальної відповідальності у зв’язку
з дієвим каяттям (ст. 45), у зв’язку
з примиренням винного з потерпілим (ст. 46), у зв’язку з передачею
особи на поруки (ст. 47), у зв’язку із
зміною обстановки (ст. 48). Окрім
того, такій особі не може бути призначено більш м’яке покарання, ніж
передбачено законом (ст. 69), особа
не може бути звільнена від покарання (ч. 4 ст. 74), звільнена від відбування покарання з випробуванням
(ст.ст. 75, 79), умовно-достроково
звільнена від відбування покарання (ст. 81), їй не може бути замінена
невідбута частина покарання більш
м’яким (ст. 82). Окрім того, визначаються особливості помилування
особи, яка вчинила корупційні злочини (ч. 3 ст. 87), забороняється застосування амністії (ч. 4 ст. 86) та
дострокове зняття судимості (ч. 2
ст. 91 КК України). Також у розділі
XVI-1 Кодексу встановлено заходи
кримінально-правового характеру,
що застосовуються до юридичних
осіб у випадку вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи окремих
корупційних злочинів.
У КК Республіки Казахстан передбачено дещо інші особливості
реагування держави на вчинення
особою корупційного злочину. Так,
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Аналізуючи перелік корупційних злочинів у КК України та
КК РК, складається враження, що
законодавці вказаних держав використовували при цьому не змістовний, а формальний критерій. Так,
до корупційних злочинів, згідно
з КК України, віднесено ті суспільно небезпечні посягання, які
вчиняються службовою особою
шляхом зловживання службовим
становищем (ст.ст. 191, 262, 308,
312, 313, 320, 357, 410). Хоча не
всі злочини вчиняються з метою
одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи
прийняття обіцянки/пропозиції
такої вигоди для себе або інших
осіб та не відповідають іншим
ознакам поняття «корупція», які
закріплені в антикорупційному законодавстві [7; 8]. Щодо переліку
корупційних злочинів у КК РК, то,
швидше за все, законодавець орієнтувався на наявність у відповідних статтях такої кваліфікуючої
ознаки, як вчинення відповідних
діянь «особою, уповноваженою
на виконання державних функцій,
або прирівняними до неї особами,
або посадовою особою, або особою, яка обіймає відповідальну
державну посаду». Однак і в КК
України, і в КК РК не враховано
того, що до корупційних злочинів можуть бути віднесені й ті, що
можуть бути вчинені лише службовою особою та за наявності корисливих мотивів (наприклад, ч. 2
ст. 375 КК України – постановлення суддею (суддями) завідомо
неправосудного вироку, рішення,
ухвали або постанови).
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покарання у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю призначається
особі, яка вчинила корупційний злочин, обов’язково та полягає у пожиттєвій забороні обіймати посади на
державній службі, в суді, в органах
місцевого самоврядування та інших
державних органах (ч. 2 ст. 50 КК
РК). До таких осіб не застосовується умовне засудження (ч. 6 ст. 63 КК
РК), вони не можуть бути звільнені
від кримінальної відповідальності
у зв’язку з примиренням (ч. 4 ст. 68
КК РК), зі встановленням поручительства (ч. 4 ст. 69 КК РК).
Тобто, кримінальне законодавство України встановлює більшу
кількість обмежень у застосуванні
до особи, яка вчинила корупційні
злочини, заходів кримінально-правового характеру.
Розглянемо можливості звільнення такої особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із
закінченням строків давності.
У статті 29 Конвенції ООН проти
корупції зазначено, що кожна держава-учасниця у певних випадках
«встановлює відповідно до свого внутрішнього права тривалий
строк давності для порушення провадження щодо будь-яких злочинів, що визначені цією Конвенцією,
і встановлює більш тривалий строк
давності або можливість призупинення плину строку давності в тих
випадках, коли особа, підозрювана
у вчиненні злочину, ухиляється від
правосуддя» [9]. Існує думка, що
«… встановлені строки давності за
кримінальні корупційні правопорушення не суперечать відповідним

положенням Конвенції ООН проти
корупції. Тому у КК України не потрібно встановлювати спеціальне
правило про більш тривалі строки
давності за вчинення цих корупційних правопорушень» [10, 49].
Законодавець Республіки Казахстан по-іншому підійшов до вирішення цього питання. Так, згідно
з ч. 6 ст. 71 та ч. 5 ст. 77 КК РК,
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням
строків давності та звільнення від
відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності обвинувального вироку не застосовуються
до осіб, які вчинили корупційні злочини. Подібні положення закріплені у кримінальних кодексах Грузії
та Киргизької Республіки. Зокрема,
у ч. 6 ст. 67 КК Киргизької Респуб
ліки встановлено, що давність не
поширюється на осіб, які вчинили
злочини, передбачені у ст. 303 «Корупція» [11]. А згідно з пунктом с-1
ч. 1 ст. 71 КК Грузії, строк давності
за вчинення посадових злочинів,
передбачених у ст.ст. 332–342-1 Кодексу, становить п’ятнадцять років, за винятком особливо тяжких
посадових злочинів. Якщо особа
вчинила особливо тяжкий посадовий злочин, то вона звільняється
від кримінальної відповідальності,
якщо з часу вчинення злочину минуло двадцять п’ять років (пункт d
ч. 1 ст. 71 КК Грузії) [12].
На нашу думку, у КК України
необхідно передбачити положення, відповідно до якого особи, які
вчинили корупційні злочини, не
можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності у зв’язку із
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У Кодексах наявний і різний підхід
до розуміння неправомірної вигоди
(КК України) та хабара (КК РК). Так,
відповідно до національного законодавства, неправомірною вигодою
визнаються грошові кошти чи інше
майно, переваги, пільги, послуги,
нематеріальні активи, будь-які інші
вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують,
обіцяють, надають чи одержують
без законних на те підстав (пункт 6
ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», ч. 2 прим. ст. 354,
прим. ст. 364-1). Тоді як хабарем, за
кримінальним законодавством Республіки Казахстан, є гроші, цінні
папери, інше майно, право на майно або вигоди майнового характеру.
Тобто у КК України поняття неправомірної вигоди ширше за обсягом,
ніж поняття хабара у КК Республіки
Казахстан. Більш вдалим, на нашу
думку, є підхід вітчизняного законодавця, оскільки він узгоджується
з вимогами міжнародних антикорупційних конвенцій [9; 13]. Також
з урахуванням цих вимог більш
вдалим є рішення українського законодавця, який передбачив кримінальну відповідальність не лише за
давання-одержання неправомірної
вигоди (що наявне й у КК РК), але
й за прийняття пропозиції, обіцянки
або одержання неправомірної вигоди, прохання надати таку вигоду,
а також за пропозицію чи обіцянку
надати неправомірну вигоду, а так
само надання такої вигоди.
У статтях 366–368 КК Республіки Казахстан, в яких передбачено
кримінальну відповідальність за
отримання хабара, давання хаба-
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закінченням строків давності (ст. 49
КК України), а також звільнені від
відбування покарання у зв’язку із
закінченням строків давності виконання обвинувального вироку
(ст. 80 КК України). Аналогічне
положення потрібно закріпити
і у ст. 96-5 КК України. Це сприятиме тому, що особи, які вчинили корупційні злочини, не зможуть уникнути кримінальної відповідальності
незалежно від того, скільки часу
минуло з моменту вчинення.
У КК України кримінальна відповідальність і службових осіб,
і службових осіб юридичних осіб
приватного права незалежно від
організаційно-правової форми,
і осіб, які надають публічні послуги, передбачена в розділі XVII
Особливої частини КК України,
у межах якого відбувається диференціація кримінальної відповідальності цих суб’єктів. Наприклад, відповідальність за підкуп
особи юридичної особи приватного
права незалежно від організаційно-правової форми та зловживання
нею владою або службовими повноваженнями (ст.ст. 364-1, 368-3
КК України) і за підкуп особи,
яка надає публічні послуги, та за
зловживання нею повноваженнями (ст.ст. 365-2, 368-4 КК України)
передбачено в окремих статтях.
Відповідно, за кримінальним законодавством України всі ці злочини
віднесено до корупційних. Як ми
зазначали вище, у главі 9 КК РК
передбачено кримінальну відповідальність за кримінальні правопорушення проти інтересів служби у
комерційних та інших організаціях.
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ра та посередництво у хабарництві (відповідно), замість штрафу
у визначеному фіксованому розмірі (певна кількість місячних розрахункових показників) введено
штраф, сума якого кратна розміру
хабара. Наприклад, за основний
склад одержання хабара (ч. 1 ст. 366
КК РК) передбачено застосування
штрафу у розмірі 50-разової суми
хабара, за основний склад давання хабара (ч. 1 ст. 367 КК РК) –
у розмірі 20-разової суми хабара,
за основний склад посередництва
у хабарництві (ч. 1 ст. 368 КК РК) –
також у розмірі 20-разової суми
хабара. При цьому застосування
штрафу, кратного розміру хабара,
передбачено за вчинення і кваліфікованих складів хабарництва
як альтернатива покаранню у виді
позбавлення волі. Тобто законодавець КК Республіки Казахстан
надає важливого значення майновому покаранню у забезпеченні
кримінально-правової протидії корупції в цій державі. Позитивним,
на нашу думку, є і встановлення
розмірів штрафів, кратних сумі
хабара. Однак повною мірою запозичити такий підхід у кримінальне
законодавство України складно.
Адже неправомірна вигода може
мати як майновий, так і немайновий характер. А тому встановлення
штрафу у розмірі, кратному сумі
хабара, обмежить призначення
цього покарання лише до осіб, які
вчинили суспільно небезпечні дії
щодо неправомірної вигоди майнового характеру.
Таким чином, здійснивши порівняльно-правове дослідження кри-

мінальної відповідальності за корупційні злочини у законодавствах
України та Республіки Казахстан,
зроблено такі висновки:
1) у КК України доцільно закріпити визначення кримінально-правових понять (у тому числі тих,
що входять у понятійний апарат
кримінально-правової протидії корупційним злочинам) у самостійній статті, як це зроблено в КК РК,
що сприятиме визначеності кримінального закону, а відтак – верховенству права;
2) встановлено, що перелік корупційних злочинів і в КК України,
і в КК РК потребує удосконалення.
Зокрема, необхідно визначити чіткі
критерії віднесення злочинів до корупційних. Відсутність цього може
призвести до спотворення статистичної звітності та неточностей
у відстеженні динаміки корупційної злочинності, а також до вибору
підходів щодо протидії цій категорії злочинів;
3) у КК України доцільно передбачити положення про те, що строки
давності не поширюються на осіб,
які вчинили корупційні злочини.
Пропонуємо доповнити ч. 5 ст. 49
цього Кодексу після слів «у статтях 109–114-1» словами «корупційних злочинів»; ч. 6 ст. 80 після слів
«у разі засудження за» словами «корупційні злочини»; статтю 96-5 новою частиною п’ятою такого змісту:
«Давність не застосовується у разі
вчинення корупційних злочинів»;
4) окремі положення КК України
більш вдалі, ніж у КК Республіки
Казахстан. Це, зокрема: передбачення кримінальної відповідаль-
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ності службових осіб, службових
осіб юридичних осіб приватного
права незалежно від організаційно-правової форми та осіб, які надають публічні послуги, в одному
розділі XVII Особливої частини

КК України; визнання предметом
підкупу вигод як майнового, так
і немайнового характеру; більша
диференціація діянь, що охоплюються поняттям активного та пасивного підкупу.
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Бобіта А. Корупційні злочини за кримінальним законодавством
України та Республіки Казахстан.
Здійснено порівняльно-правове дослідження кримінальної відповідальності за корупційні злочини відповідно до кримінального законодавства
України та Республіки Казахстан. Запропоновано зміни у КК України,
спрямовані на покращення відповідних правових норм.
Ключові слова: корупційні злочини; службова особа; Кримінальний кодекс України; Кримінальний кодекс Республіки Казахстан; неправомірна
вигода; хабар; підкуп; зловживання владою або службовим становищем.
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Бобита А. Коррупционные преступления по уголовному законодательству Украины и Республики Казахстан.
Осуществлено сравнительно-правовое исследование уголовной ответственности за коррупционные преступления по уголовному законодательству Украины и Республики Казахстан. Предложены изменения в УК
Украины, направленные на улучшение соответствующих правовых норм.
Ключевые слова: коррупционные преступления; должностное лицо;
Уголовный кодекс Украины; Уголовный кодекс Республики Казахстан;
неправомерная выгода; взятка; подкуп; злоупотребление властью или
служебным положением.
Bоbita A. The corruption crimes under the criminal legislation Ukraine
and the Republic of Kazakhstan.
Implemented by comparative legal research of criminal liability for corruption
crimes under the criminal legislation Ukraine and the Republic of Kazakhstan.
Proposed changes to the Criminal Code of Ukraine to improve relevant legal
regulations.
Keywords: corruption crimes; officer shall; the Criminal Code of Ukraine; the
Criminal Code of the Republic of Kazakhstan; undue advantage; bribe; abuse
of power or position.
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Шляхи удосконалення
правоохоронної діяльності
у сфері охорони довкілля
в контексті використання міжнародного
досвіду

професор кафедри
цивільно-правових дисциплін
Національної академії
прокуратури України,
старший радник юстиції,
кандидат юридичних наук
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Анатолій МАТВІЄЦЬ,

Реформування прокуратури в Україні, здійснюване з часу здобуття незалежності нашої держави, набуває особливих рис
в умовах сьогодення. Воно відбувається одночасно із реформуванням усієї правоохоронної системи держави. Безумовно,
головна роль тут відводиться законодавцю, який унормовує
завдання і повноваження правоохоронних органів, визначає
їхню компетенцію, механізм взаємодії. Саме від законодавця
залежить визначення таких параметрів роботи правоохоронних органів, які зроблять її ефективною насамперед для громадянського суспільства. При розробці якісної законодавчої
бази важливим є вивчення міжнародного досвіду та запровадження його позитивних рис у національну практику.
105

міжнародний досвід

№ 6 (168) червень 2015

Н

106

а нашу думку, особливої ува
ги потребує реформування
діяльності правоохоронних
органів у пріоритетних сферах суспільних відносин, зокрема бюджетній, транспортній, протидії корупції,
захисту прав найбільш уразливих
верств населення, а також у сфері
охорони навколишнього природного
середовища, якій і присвячується ця
публікація.
Охорона природи – одна з найактуальніших проблем сучасності. Науково-технічний прогрес і посилення
антропогенного тиску на довкілля
неминуче призводять до загострення
екологічної ситуації: виснажуються запаси природних ресурсів, забруднюється природне середовище,
втрачається зв’язок між людиною
і природою, погіршується фізичне
й моральне здоров’я людей, загострюється економічна і політична боротьба за сировинні ринки. Вказане
зумовлює необхідність вироблення
кардинально нових шляхів щодо
зміцнення стану законності в екологічній сфері та вдосконалення структури й функціональної компоненти
правоохоронних органів України.
Завданням публікації є дослідити
міжнародний досвід діяльності правоохоронних органів у сфері охорони довкілля та внести пропозиції
щодо удосконалення такої діяльності
в Україні.
Дослідження діяльності правоохоронних органів у сфері охорони
довкілля здійснювали такі науковці, як В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк,
М.М. Брінчук, А.П. Гетьман, О.В. Головкін, І.М. Козьяков, Т.В. Корнякова, М.І. Хавронюк, Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга та ін. Водночас
комплексне дослідження діяльності

правоохоронних органів у сфері охорони природи у зарубіжних країнах,
особливо питань організації, форм
її здійснення, безпосереднього проведення природоохоронних заходів,
ще не проводилося.
Сучасна система правоохоронних
органів України, які здійснюють
комплекс дій щодо боротьби із правопорушеннями в галузі охорони нав
колишнього природного середовища
в державі, досить розгалужена. До
неї відносять органи прокуратури,
служби безпеки, органи внутрішніх
справ, прикордонну службу, лісову
охорону та ін.
До принципів діяльності правоохоронних органів у цій сфері, згідно зі ст. 50 Конституції України та
ст. 3 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р., можна
віднести: 1) гарантування громадянам безпечного для життя і здоров’я
довкілля; 2) відшкодування в повному обсязі шкоди, завданої внаслідок
таких порушень; 3) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
4) пріоритетність вимог екологічної
безпеки, обов’язковість додержання
екологічних стандартів, нормативів
і лімітів використання природних
ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності; 5) вирішення проблем охорони
навколишнього природного середовища на основі широкого міждержавного співробітництва та ін. [1; 5].
До основних державних інтересів,
які повинні захищати правоохоронні органи у сфері охорони довкілля,
належать: ефективне регулювання
відносин у галузі охорони; використання та відтворення природних
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ти участь у проведенні карантинних
заходів під час епідемій та епізоотій;
сприяти забезпеченню відповідно
до законодавства режиму воєнного
або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі
їх оголошення на всій території
України або в окремій місцевості.
Значну компетенцію у галузі охорони навколишнього природного
середовища має прикордонна служба, на яку, відповідно до пунктів 22
і 23 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про
Державну прикордонну службу» [4],
покладається здійснення, самостійно або разом із спеціально уповноваженими на те органами виконавчої влади і посадовими особами,
контролю у районах несення служби
за збереженням природних ресурсів
і підводної культурної та археологічної спадщини; додержанням правил
промислової та іншої діяльності;
охороною довкілля; інформування
відповідних державних органів та
громадян про аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші надзвичайні події на державному кордоні України, у прикордонній смузі
та в контрольованих прикордонних
районах.
Згідно з пунктом 1 Положення про
Державну лісову охорону цей орган діє у складі: Держлісагентства,
Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з питань
лісового і мисливського господарства, обласних управлінь лісового
та мисливського господарства і підприємств, установ та організацій,
що належать до сфери управління
Держлісагентства, – і має статус
правоохоронного органу [7].
Міністерство екології та природних ресурсів України також роз-
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ресурсів; забезпечення екологічної
безпеки; запобігання і ліквідація
негативного впливу господарської
та іншої діяльності на навколишнє
природне середовище; збереження
природних ресурсів, генетичного
фонду живої природи, ландшафтів
та інших природних комплексів,
унікальних територій і природних
об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною, тощо.
Оскільки екологічна сфера за
своєю суттю є наскрізною і так чи
інакше виступає предметом діяльності різних державних органів, то
зазначені правоохоронні органи мають потужні повноваження з протидії правопорушенням, у тому числі
екологічним, активно взаємодіють
із контролюючими органами у цій
сфері.
Так, у пункті 11 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про Службу безпеки
України» [2] зазначено, що СБУ, відповідно до своїх основних завдань,
зобов’язана сприяти забезпеченню
режиму воєнного та надзвичайного стану в разі їх оголошення, а також ліквідації наслідків стихійного
лиха, значних аварій, катастроф, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій.
Повноваження органів міліції
у сфері довкілля передбачені в підпунктах 15–17 ч. 1 ст. 10 Закону
України «Про міліцію» [3], згідно з
якими міліція зобов’язана повідомляти відповідним державним органам і громадським об’єднанням про
аварії, пожежі, катастрофи, стихійні
лиха та інші надзвичайні події; вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків, врятування людей
і надання їм допомоги, охорони майна, що залишилось без нагляду; бра-
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робляє проект створення на базі
Державної екологічної інспекції
екологічної поліції. Як повідомив на
брифінгу 31 березня 2015 р. міністр
екології І. Шевченко, триває проект
докорінного реформування екологічної інспекції, яку заплановано
перетворити на екологічну поліцію
на зразок існуючої у розвинених
країнах світу. За його словами, в межах екологічної інспекції діятимуть
екологічний контроль, екологічна
розвідка та екологічні громадські
дружини. Водночас урядовець зауважив, що наразі розробляється
ідея скасування планових екологічних перевірок. Так, за його словами,
планується запровадити систему
екологічних перевірок на основі даних екологічної розвідки. Крім того,
І. Шевченко додав, що існує ідея
встановлення спеціальних датчиків
на підприємствах-забруднювачах
з метою одночасного повідомлення
у моніторинговий центр Мінприроди про кількість викидів [10]. Отже,
на сьогодні тривають реформування
правоохоронної системи держави
у сфері охорони довкілля і розробка
конкретних законопроектів.
Проте визначальну роль у боротьбі з екологічними правопорушеннями і надалі відіграють органи прокуратури України. Так, у структурі
прокурорської системи до набрання
чинності новим Законом України
«Про прокуратуру» від 14 жовтня
2014 р. діяли Дніпровська екологічна прокуратура та підпорядковані їй міжрайонні прокуратури;
природоохоронні прокуратури, які
функціонували в підпорядкуванні
прокуратур обласного рівня. Однак
із початком реформування прокурорської системи України в руслі

європейської кримінальної юстиції
спеціалізовані прокуратури було
ліквідовано, а їхні функції перейшли
до територіальних прокуратур. Безумовно, це частково пов’язано із тим,
що основний обсяг роботи спеціалізованих прокуратур базувався
на повноваженнях, що витікали із
функції нагляду за додержанням
і застосуванням законів, а з її скасуванням зникла специфіка діяльності
даних структур, яка і була головним
критерієм виділення їх як окремого
інституту в межах прокурорської
системи. Втратив чинність і наказ
Генерального прокурора України
№ 3/2гн від 4 жовтня 2011 р. «Про
особливості організації діяльності
органів прокуратури у сферах охорони навколишнього природного
середовища та земельних відносин».
На даний час відомчі нормативні акти Генеральної прокуратури
України, які регулюють особливості
діяльності у сфері охорони довкілля,
не розроблені.
Забезпечення правопорядку у цій
сфері здійснюють: Міністерство
екології та природних ресурсів, Державна екологічна інспекція, Державне агентство водних ресурсів, Державне агентство лісових ресурсів,
Державне агентство земельних ресурсів, Державне агентство рибного
господарства, Державне агентство
з управління зоною відчуження,
Державна служба геології та надр,
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба, Державна санітарно-епідеміологічна служба, Державне агентство екологічних інвестицій
та деякі інші. Повноваження цих
органів щодо проведення перевірочних дій на цей час обмежені законом.
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чинам у зазначеній сфері. Також
у деяких штатах є екологічна поліція.
До обов’язків Державної екологічної прокуратури (SEP) входить
координація використання ресурсів
правоохоронних органів для того,
щоб максимізувати їх ефективність
і дієвість, а також інтегрувати ці ресурси в межах комплексної Земельної програми екологічного правозастосування. Крім того, державні
екологічні прокуратури зобов’язані
особисто розслідувати ті злочини,
які становлять серйозну загрозу для
здоров’я населення і навколишнього середовища. Державна екологічна прокуратура працює у взаємодії
з різноманітними громадськими
організаціями, щоб їхні ідеї та досвід належно оцінити і використати
при розробці пріоритетів діяльності
прокуратури.
Екологічна поліція в США зосереджує свої зусилля на охороні навколишнього середовища та нагляді за
роботою державних органів у цій
сфері. Її завдання включає в себе дві
основні області правозастосування:
дику природу і стан навколишнього
середовища. Діяльність у сфері дикої природи включає розгляд скарг
щодо браконьєрства та незаконного продажу рідкісних видів тварин,
а також перевірку мисливців та рибалок на відповідність державним
стандартам у сфері охорони довкілля. Діяльність щодо охорони стану
навколишнього природного середовища включає в себе розслідування
крадіжок, наприклад деревини, незаконного забруднення вод, неправильного використання або застосування пестицидів, транспортних
засобів, що виробляють наднормативні викиди, та інше.
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На нашу думку, з огляду на тривале і систематичне катастрофічне
погіршення стану навколишнього
природного середовища в Україні система державного управління
у цій сфері та ставлення до зазначеної проблеми громадян потребують
суттєвих змін і удосконалення. При
розробці основних засад державної
екологічної політики та для вдосконалення інституційної структури
контролюючих і правоохоронних
органів України в галузі екології необхідно враховувати передовий світовий досвід у сфері боротьби з екологічною злочинністю та іншими
видами правопорушень.
Так, наприклад, у Німеччині
ключовим органом, який розслідує
кримінальні екологічні правопорушення, є прокуратура, яка діє за
сприяння водної поліції, земельної
поліції або Федерального відомства
кримінальної поліції. Вона є органом кримінального переслідування,
який проводить розслідування кримінального провадження і підтримує державне обвинувачення в суді.
Водночас адміністративне провадження здійснюють Федеральне
екологічне агентство, а також органи
федеральних земель [11].
Сполучені Штати Америки є однією із тих держав, яка докладає
системних зусиль щодо формування екологічної політики та створення механізмів охорони природного
середовища. До правоохоронних
органів з охорони навколишнього
середовища там належать Державна екологічна прокуратура, Відділ
кримінальної юстиції (DCJ), Бюро
розслідувань екологічних злочинів,
чиї присутність і зусилля є найбільш
ефективними щодо запобігання зло-
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Ще одним органом у сфері охорони довкілля є Бюро розслідувань
екологічних злочинів, яке досліджує
тяжкі екологічні злочини, зокрема
кримінальні [12].
У Швеції в складі прокуратури
діють спеціалізовані підрозділи боротьби з екологічними злочинами.
Це загалом підтверджує, що практика створення галузевих структур
в системі прокуратури, які займаються питаннями екології, є поширеною і демонструє ефективні результати. На наш погляд, шведський
досвід побудови системи прокуратури є оптимальним для вітчизняної
прокуратури і може стати взірцем
при створенні підрозділів прокурорської діяльності у сфері довкілля
в складі Генеральної прокуратури
України, регіональних та місцевих
прокуратур. У Швеції немає оперативно-розшукових підрозділів
у сфері екологічних злочинів, а безпосереднє їх розслідування здійснюється регіональними поліцейськими
відділами. При цьому, якщо в діях
особи вбачаються ознаки адміністративних деліктів, то центральні,
регіональні або місцеві адміністративні органи зобов’язані повідомити про них прокуратуру або поліцію [11].
Норвегія також відноситься до
країн, в яких органи прокуратури
відіграють помітну роль у боротьбі з екологічною злочинністю. Так,
у цій скандинавській країні діє Національне відомство з розслідування
та припинення економічної та екологічної злочинності, яке є ресурсним
центром для поліції та прокуратури
у боротьбі з такими видами злочинів. До його завдань відносяться:
а) розкриття, розслідування і при-

тягнення порушників до відповідальності; б) надання допомоги національній і міжнародній поліції та
судовій владі; в) підвищення знань
співробітників поліції і органів прокуратури; г) діяльність як консультативного органу центральної влади
для участі в міжнародному співробітництві [11].
На особливу увагу заслуговує
практика боротьби з порушеннями
у сфері охорони навколишнього природного середовища Республіки Казахстан. Як представник пострадянських правових систем, ця держава
має схожу з українською побудову
системи правоохоронних органів
в цілому і прокуратури зокрема. Як
приклад – існування в цій країні
спеціалізованих природоохоронних
прокуратур. До їх завдань відносяться: а) виявлення та припинення
фактів незаконного надання права
користування природними ресурсами; б) контроль за відшкодуванням
шкоди, заподіяної навколишньому
середовищу внаслідок протиправних дій; в) організація та проведення
перевірок природоохоронного законодавства в пріоритетних галузях
нагляду у цій сфері (надання права
спеціального природокористування
субֹ ’єктам господарської діяльності;
надання права користування тваринним, рослинним світом, водними
і лісовими ресурсами; законність дій
та актів уповноважених державних
органів); г) дотримання законності
при витрачанні коштів, виділених на
природоохоронні заходи, а також при
оплаті за користування природними
ресурсами і забруднення навколишнього середовища; д) забезпечення
збереження особливо охоронюваних
природних територій, рідкісних і та-
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куратура наділена компетенцією як
у сфері цивільного, так і кримінального судочинства). Зазначені прокуратури взаємодіють між собою на
міжнаціональному рівні через функціонування Латиноамериканської мережі викриття злочинів у навколишньому природному середовищі, до
якої входять 328 учасників з 16 країн:
Еквадору, Колумбії, Панами, Сальвадору тощо. Мережа була створена не
за ініціативою уряду, а шляхом добровільного об’єднання з метою обміну цінним досвідом, нарощування
потенціалу для проведення програм
спільної діяльності. Вона стала фундаментальним чинником активізації
процесів боротьби із екологічними
порушеннями на континенті, що обумовлює важливість детального аналізу цієї мережі на предмет можливої
апробації в умовах європейської правової дійсності [13].
Повертаючись до Європейського
континенту, слід проаналізувати ще
декотрі країни. Так, у Бельгії для
вирішення проблеми охорони навколишнього природного середовища
і гарантування екологічної безпеки
повною мірою використовується інститут жандармерії. Завдяки доступу
до інформаційних матеріалів інших
урядових відомств і використанню
вимірювальних приладів жандарми
виявляють багато екологічних правопорушень під час патрулювання,
припиняють організовану злочинну
діяльність у сфері охорони навколишнього середовища [9].
Правоохоронний досвід Данії свідчить, що при початковому виявленні
порушень природоохоронного законодавства основний обсяг роботи
виконують місцеві природоохоронні
органи. Якщо поліція отримує скар-
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ких, що перебувають під загрозою
зникнення, тварин і рослин, а також
інші заходи, спрямовані на відновлення найбільш сприятливих для
життєдіяльності екологічних умов.
Нагляд за застосуванням піднаглядними об’єктами природоохоронного законодавства покладено
не тільки на спеціалізовані природоохоронні прокуратури, а й на загальні прокуратури. Це, з одного
боку, підкреслює важливість питань
охорони навколишнього середовища
засобами прокурорського нагляду,
але з іншого – веде до невизначеності в компетенції відповідних прокуратур. Якщо, згідно з наказами
Генерального прокурора, питання
охорони навколишнього середовища
можуть бути розглянуті будь-якими
прокурорами, тоді може виникнути
питання про доцільність виділення
природоохоронних прокуратур як
окремого структурного елемента,
які, до того ж, постійно вступають
у протиріччя із загальними прокуратурами щодо підвідомчості екологічних справ. Свою діяльність з охорони
природи прокуратури здійснюють
у взаємодії з органами Міністерства
охорони навколишнього середовища
Республіки Казахстан та іншими зацікавленими організаціями [8, 144].
На нашу думку, доцільно звернути особливу увагу на досвід діяльності правоохоронних органів країн Латинської Америки. Створення
спеціалізованих природоохоронних
прокуратур у більшості країн континенту, наприклад Аргентині, Бразилії, Мексиці та Венесуелі, бере свій
початок у 1980-х р.р. Їх особливістю
є здійснення діяльності переважно в позакримінальній сфері (лише
бразильська природоохоронна про-
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гу від інших контролюючих органів
або громадян, вона зобов’язана поінформувати про це органи охорони
навколишнього природного середовища. Саме вони несуть основну
відповідальність за первісний етап
збору, обробки та аналізу доказів.
Якщо ж за наслідками таких дій
буде встановлено, що існують підстави для порушення кримінального
провадження, то такі органи повинні
передати справу в поліцію [11].
У Фінляндії система правоохоронних органів у сфері довкілля складається з регіональних природоохоронних органів (таких, як центри
економічного розвитку, транспорту
і навколишнього природного середовища) та муніципальних органів
влади з охорони навколишнього
природного середовища, які несуть
основний тягар відповідальності
щодо моніторингу дотримання екологічних норм. До інших структур,
які також у межах своєї компетенції наглядають за додержанням
законності в екологічній галузі,
відноситься Фінський інститут навколишнього середовища. Вищевказані суб’єкти є органами кримінальної юстиції і здійснюють свою
діяльність передусім у межах кримінального процесу [14].
У Республіці Польща державним
контролюючим органом у сфері охорони довкілля є Державна інспекція
з охорони навколишнього середовища. Цей орган зобов’язаний зібрати і закріпити всі докази, необхідні
в кримінальному судочинстві. Основними завданнями Інспекції охорони навколишнього середовища є:
1) припинення/зупинення діяльності, здійснюваної на умовах екологічного дозволу; 2) співпраця з пра-

воохоронними органами, поліцією,
прокурорами, судами; 3) накладення
штрафів на фізичних та юридичних
осіб [11].
Підсумовуючи, можна зробити
такі висновки.
В Україні діє система боротьби
з екологічними правопорушеннями,
до якої входять державні контролюючі та правоохоронні органи, що
виявляють, припиняють, розслідують екологічні правопорушення,
а також притягають винних осіб до
відповідальності. Однак з огляду на
критичний стан в екологічній сфері
нашої держави цю систему потрібно
докорінно змінити.
Координація діяльності правоохоронних органів щодо боротьби з екологічною злочинністю покладена на
органи прокуратури України, які
мають значний обсяг повноважень
щодо протидії порушенням у галузі
навколишнього природного середовища. Разом з цим потребує суттєвого удосконалення структура органів
прокуратури та її діяльність у сфері
охорони довкілля поза межами кримінальної юстиції. На нашу думку,
найбільш доцільним видається використання досвіду Швеції та створення галузевих підрозділів прокурорської діяльності у сфері охорони
довкілля із наділенням їх усіма передбаченими законом повноваженнями для забезпечення реального
захисту прав людини, інтересів суспільства і держави у сфері охорони
довкілля України. При цьому потребує удосконалення відомча нормативна база Генеральної прокуратури
України із зазначених питань.
Вкрай необхідним для нашої держави є розробка і ухвалення Екологічного кодексу України, в якому по-
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ряд з іншим потребує врегулювання
державний механізм управління
у сфері довкілля, зокрема завдання
і повноваження правоохоронних органів України.
Перейнявши приклад інших країн,
слід передбачити створення спеціалізованих підрозділів протидії злочинності в сфері охорони довкілля
в інших правоохоронних органах,
у тому числі – в Національному антикорупційному бюро України.
Переконані, що лише завдяки
системним, спільним зусиллям законодавців, фахівців-практиків еко-

логічної сфери, науковців, представників громадських організацій, використовуючи найкращі надбання
зарубіжних країн, можливо докорінно змінити на краще стан справ
в екологічній сфері нашої держави.
Подальші наукові дослідження
міжнародного досвіду діяльності
правоохоронних органів у сфері охорони навколишнього природного
середовища сприятимуть удосконаленню законодавства України та
підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів України
у цій сфері.
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Матвієць А. Шляхи удосконалення правоохоронної діяльності у сфері
охорони довкілля в контексті використання міжнародного досвіду.
Розкрито правове регулювання та особливості правоохоронної діяльності
у сфері охорони довкілля, зокрема прокурорської діяльності. Охарактеризовано досвід діяльності правоохоронних органів інших країн у цій сфері. Зроблено висновок щодо стану дотримання екологічного законодавства
в Україні та ролі органів державного управління у цьому аспекті. Внесено
пропозиції з удосконалення діяльності правоохоронних органів у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Ключові слова: охорона навколишнього середовища; правоохоронні органи у сфері охорони довкілля; органи прокуратури.
Матвиец А. Пути усовершенствования правоохранительной деятельности в сфере охраны окружающей среды в контексте использования
международного опыта.
Раскрыты правовое регулирование и особенности правоохранительной деятельности в сфере охраны окружающей среды, в частности прокурорской
деятельности. Охарактеризован опыт деятельности правоохранительных
органов других стран в этой сфере. Сделан вывод о состоянии соблюдения
экологического законодательства в Украине и роли органов государственного управления в этом аспекте. Внесены предложения по совершенствованию деятельности правоохранительных органов в сфере охраны окружающей природной среды.
Ключевые слова: охрана окружающей среды; правоохранительные органы
в сфере охраны окружающей среды; органы прокуратуры.
Matviyets A. Ways to improve law enforcement in the field of environmental protection in the context of international experience.
The publication discloses the legal regulation and law enforcement, particularly
in the field of environmental protection, in particular in public prosecutor’s
activity. There were described the experience of law enforcement agencies of other
countries in this field. It was concluded that the current state of compliance with
environmental law in Ukraine and the role of government in this area. Proposals
to improve the work of law enforcement, legislation in the field of environmental
protection were made.
Keywords: environmental protection; law enforcement authorities in the field
of environmental protection; public prosecutor.
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Нагляд прокурора
за додержанням законів
при застосуванні до неповнолітніх
заходів впливу за адміністративні
правопорушення
(згідно із Законом України «Про прокуратуру»
від 14 жовтня 2014 р.)
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Відповідно до Конституції України, права і свободи людини
та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини
є головним обов’язком держави (ч. 2 ст. 3). При цьому захист
прав дітей як однієї з найуразливіших верств населення залишається, серед іншого, надзвичайно важливим загально
національним завданням на нинішньому етапі державо
творення [1, 495].
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З

огляду на вікові особливості
неповнолітніх та особливості їх
правового статусу і для забезпечення належної реалізації прав таких
осіб, зокрема й при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення, в Україні створений
та функціонує відповідний правовий
механізм.
До державних засобів забезпечення законності при застосуванні
заходів впливу за адміністративні
правопорушення відноситься нагляд
прокурора у цій сфері правовідносин як специфічна форма діяльності
органів прокуратури, спрямована
на виявлення та усунення порушень
законодавства України, поновлення
порушених прав, установлення винних осіб та притягнення їх до визначеної законом відповідальності.
На доктринальному рівні питання здійснення прокурором нагляду за додержанням законів при
застосуванні заходів впливу за адміністративні
правопорушення,
зокрема щодо неповнолітніх, досліджували Ю.М. Грошевий, В.В. Долежан, П.М. Каркач, М.В. Косюта,
М.О. Маркін, І.Є. Марочкін, В.Т. Нор,
М.М. Стефанчук та інші науковці.

Однак дослідження вказаної тематики не втрачає своєї актуальності,
особливо враховуючи, що новим Законом України «Про прокуратуру»
від 14 жовтня 2014 р. було внесено
зміни щодо здійснення прокурором
нагляду за додержанням законів
у цій сфері правовідносин.
Таким чином, метою даної статті є дослідження питань організації
нагляду за додержанням прав неповнолітніх при застосуванні заходів
впливу за адміністративні правопорушення відповідно до нового Закону України «Про прокуратуру».
14 жовтня 2014 р. Верховною Радою
України було ухвалено новий Закон України «Про прокуратуру» [2],
який 25 жовтня 2014 р. опубліковано в офіційному виданні «Голос
України» № 206 (5956). Відповідно
до розділу XII «Прикінцеві положення» цього Закону, він набирає
чинності з 15 липня 2015 р., за винятком окремих положень, які набирали
чинності наступного дня після його
опублікування, а саме: пункту 5 розділу XII (крім підпунктів 3, 5, 8, 9, 12,
20, 42, 49, 63, 67), розділу XIII Закону.
Зокрема, набрали чинності положення підпункту 2 пункту 5 розді-
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су, представлені М.І. Єропкіним,
Ю.П. Битяком, В.В. Зуй, А.Т. Комзюком, В.К. Колпаковим та С.Г. Стеценком, в основу яких покладено
використання безпосередньої мети
застосування заходів та способу охорони правопорядку.
На нашу думку, найбільш повно
відповідає вимогам правозастосовної практики класифікація, запропонована С.Г. Стеценком. Вчений,
керуючись підходом, висунутим ще
у 60-х роках минулого століття відомим радянським адміністративістом
М.І. Єропкіним [3], розрізняє такі
види адміністративного примусу:
заходи адміністративного запобігання, заходи адміністративного припинення та заходи адміністративної
відповідальності [4, 173–174].
У контексті нашого дослідження вивченню підлягають питання,
пов’язані із дотриманням законності
при застосуванні до неповнолітніх
заходів адміністративного припинення та заходів адміністративної
відповідальності.
Заходи адміністративного припи
нення в доктрині ще називають
процесуальними заходами адміністративного припинення [4, 177–178,
180–182], або заходами процесуального забезпечення провадження
у справах про адміністративні правопорушення [5, 221]. Ці заходи
спрямовані на створення необхідних
умов для притягнення винної особи
до адміністративної відповідальності [6, 225]. Їхній перелік визначений
у ст.ст. 260–267 КУпАП. Ще два заходи забезпечення встановлено в інших
статтях КУпАП: доставлення порушника (ст. 259) і його привід (ст. 268)
[5, 221; 7, 142].
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лу XII Закону, на виконання яких
було внесено низку змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). Так,
ст. 7 Кодексу було доповнено ч. 5
такого змісту: «Прокурор здійснює
нагляд за додержанням законів при
застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення шляхом реалізації повноважень щодо
нагляду за додержанням законів при
застосуванні заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян».
З огляду на зазначене, на період до
набрання чинності новим Законом
України «Про прокуратуру» в цілому, з метою виконання функції нагляду за додержанням законів при
застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення, слід
вчиняти дії, передбачені у ст.ст. 44–45
чинного Закону. При цьому положення ст.ст. 21, 23 Закону від 5 лютого
1991 р. щодо прийняття постанов про
проведення перевірки та внесення подань не підлягають застосуванню.
Після набрання чинності новим
Законом України «Про прокуратуру» питання здійснення нагляду за
додержанням прав дітей при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення регулюватимуться ст. 26 цього Закону.
На практиці вказані заходи впливу
за адміністративні правопорушення
реалізуються через заходи адміністративного примусу. Необхідно зауважити, що питання класифікації
останніх було й залишається одним
із найбільш дискусійних у правовій науці. Найбільшого поширення
та підтримки набули класифікації
заходів адміністративного приму-
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Заходи адміністративної відповідальності, які можуть бути застосовані до неповнолітніх, визначені
у ст. 13 КУпАП, а саме:
– заходи впливу, передбачені
у ст. 24-1 КУпАП;
– адміністративні стягнення
(ст. 24, ч. 2 ст. 32 КУпАП).
При здійсненні нагляду за додержанням прав дітей при застосуванні
заходів впливу за адміністративні
правопорушення особливу увагу
слід приділяти додержанню вимог
закону при застосуванні до неповнолітніх примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи цих осіб, а саме застосуванню
таких заходів процесуального забезпечення провадження у справах про
адміністративні правопорушення,
як доставлення порушника та адміністративне затримання.
Доставлення порушників регла
ментується у ст. 259 КУпАП
і здійснюється з метою складення
протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості
скласти його на місці вчинення правопорушення.
Зауважимо, що кількість неповнолітніх, до яких застосовується цей
примусовий захід, досить значна. Так,
станом на 1 травня 2015 р. виявлено
7102 випадки вчинення неповнолітніми адміністративних правопорушень. З метою складання протоколів
про вчинення таких правопорушень
до органів внутрішніх справ було доставлено 1916 осіб, які не досягли віку
18 років, тобто доставлення відбувається у кожному 3,7 випадку.
Адміністративне затримання регламентується у ст.ст. 260–263 КУпАП
і полягає в примусовому короткочас-

ному обмеженні дій та пересуванні
особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення. Строк адміністративного затримання обчислюється з
моменту доставлення порушника та
за загальним правилом не може тривати більше, ніж три години (ст. 263
КУпАП).
Зауважимо, що, відповідно до ч. 3
ст. 263 КУпАП, осіб, які порушили
правила обігу наркотичних засобів
і психотропних речовин, може бути
затримано на строк до трьох годин
для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення
особи, проведення медичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів
і психотропних речовин та їх дослідження – до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора
протягом двадцяти чотирьох годин
з моменту затримання.
Про адміністративне затримання
обов’язково складається протокол,
а про місце перебування неповнолітньої особи, затриманої за вчинення
адміністративного правопорушення, мають негайно повідомлятися
її батьки (особи, що їх замінюють)
(ст. 261 КУпАП).
Об’єктами нагляду щодо застосування вказаних заходів стосовно неповнолітніх є органи, посадові особи яких
уповноважені здійснювати доставлення порушника та його адміністративне
затримання. Згідно зі ст.ст. 259 та 262
КУпАП, ними є: органи внутрішніх
справ, органи прикордонної служби (пункти тимчасового тримання та
спецприміщення), органи виконавчої
влади, що реалізують державну політику у сфері міграції, органи і установи виконання покарань та СІЗО.
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застосуванні заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян (а отже,
й із нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів впливу
за адміністративні правопорушення). Так, пропонується передбачити
у Законі право прокурора знайомитись з відповідними матеріалами,
отримувати їх копії (пункт 3 ч. 1
ст. 26); в межах реалізації зазначеної функції залучати відповідних
спеціалістів (ч. 2 ст. 26).
По-друге, у пункті 1 ч. 1 ст. 26 пропонується прямо вказати, що прокурора уповноважено у будь-який час
за посвідченням, що підтверджує
займану посаду, також відвідувати місця «до яких доставлено осіб
з метою складення протоколу про
адміністративнеправопорушення».
А в ч. 4 ст. 26 зазначити, що письмові
вказівки прокурора можуть надаватися не тільки у зв’язку з виконанням судових рішень у кримінальних
справах, а й у справах про адміністративні правопорушення.
Інші запропоновані зазначеним
законопроектом зміни до цієї статті
також спрямовані на вдосконалення
регулювання нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів
впливу за адміністративні правопорушення.
Характеризуючи здійснення на
гляду за додержанням прав неповнолітніх при притягненні їх до відповідальності, звернемо увагу на таке.
Згідно зі ст. 12 КУпАП, адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент
вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного
віку.
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Із набранням чинності 15 липня
2015 р. новим Законом України «Про
прокуратуру» повноваження прокурора щодо перевірки законності адміністративного доставлення та затримання неповнолітніх зазнають певних
змін. Так, зважаючи на пункт 1 розділу XIII цього Закону, у пункті 6 ч. 1
ст. 26 передбачається, що прокурор,
поміж іншого, буде уповноважений
вимагати від керівників органів вищого рівня проведення перевірок
підпорядкованих і підконтрольних
органів та установ.
Правові засоби реагування прокурора на порушення закону, відповідно до пункту 7 ч. 1 ст. 26 Закону
України «Про прокуратуру» від
14 жовтня 2014 р., також доповнено таким засобом, як звернення до
суду з позовом. Однак, на відміну від
чинного законодавства, у ч. 4 ст. 26
цього Закону вже не передбачено
можливості внесення постанови,
а допускається лише внесення
письмових вказівок на виявлені порушення закону.
У зв’язку з цим не можна залишити поза увагою ухвалення 21 травня
2015 р. у першому читанні проекту
Закону про внесення змін до Закону
України «Про прокуратуру» (щодо
вдосконалення та особливостей
застосування окремих положень)
(від 17 квітня 2015 р. № 2667), яким
пропонується внести зміни до вказаної ст. 26 Закону України «Про
прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р.,
що усувають деякі прогалини законодавчого регулювання у цій сфері
прокурорської діяльності. По-перше, у цілому уточнено та розширено повноваження прокурора з нагляду за додержанням законів при
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Особливістю проваджень справ
про адміністративні правопорушення щодо неповнолітніх є те, що
вказана категорія справ, відповідно до ст. 221 КУпАП та ст. 6 Закону України «Про органи і служби
у справах дітей та спеціальні установи для дітей», розглядається виключно в судовому порядку.
При цьому, згідно зі ст. 13 КУпАП,
до осіб віком від 16 до 18 років, які
вчинили адміністративні правопорушення, суди зобов’язані застосовувати заходи впливу, передбачені
у ст. 24-1 КУпАП, замість адміністративних стягнень, за винятком
випадків, передбачених у ч. 2 ст. 13
КУпАП, а саме: у разі вчинення
неповнолітніми адміністративних
правопорушень, передбачених у
ст.ст. 44, 51, 121–127, ч.ч. 1, 2 і 3
ст. 130, ст. 139, ч. 2 ст. 156, ст.ст. 173,
174, 185, 190–195 КУпАП. У цих випадках неповнолітні підлягають
адміністративній відповідальності
на загальних підставах. Утім з урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи правопорушника до зазначених осіб (за винятком
тих, які вчинили правопорушення,
передбачені у ст. 185 «Злісна непокора законному розпорядженню або
вимозі працівника міліції, члена
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця»
КУпАП) також можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені
у ст. 24-1 КУпАП. Однак застосування останніх за вчинення перерахованих адмінправопорушень є вже
правом, а не обов’язком суду.
Зауважимо, що в 2014 році заходи впливу, передбачені у ст. 24-1

КУпАП, було застосовано до 20 487
неповнолітніх осіб, зокрема за вчинення таких найбільш поширених
серед цих осіб правопорушень:
– куріння тютюнових виробів
у заборонених місцях (ст. 175-1
КУпАП) – 6839 осіб (33,4 %);
– проживання без паспорта
(ст. 197 КУпАП) – 4517 осіб (22 %);
– розпивання пива, алкогольних,
слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява
у громадських місцях у п’яному вигляді (ст. 178 КУпАП) – 4122 особи
(20,1 %);
– керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних
документів на право керування таким транспортним засобом або не
пред’явила їх для перевірки (ст. 126
КУпАП) – 1307 осіб (6,4 %);
– керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або
під впливом лікарських препаратів,
що знижують їх увагу та швидкість
реакції (ст. 130 КУпАП) – 859 осіб
(4,2 %);
– дрібне хуліганство (ст. 173
КУпАП) – 759 осіб (3,7 %) [8].
Недоліком законодавчої регламентації застосування до неповнолітніх заходів впливу, передбачених
у ст. 24-1 КУпАП, є недостатня регламентація механізму їхнього застосування. Зокрема, у законі не міститься посилань на те, скільки заходів
впливу можна застосовувати до неповнолітнього – один чи декілька;
не закріплено строків їхнього застосування, особливо коли мова йде
про передачу неповнолітнього під
нагляд (пункт 4 ст. 24-1 КУпАП),
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постанов у справах про адміністративні правопорушення стосовно неповнолітніх шляхом внесення апеляційних скарг у порядку, визначеному
в ст.ст. 292–294 КУпАП. Положення
ст. 250 «Прокурорський нагляд за
виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні
правопорушення» КУпАП змін не
зазнали.
За минулий рік прокурорами було
оскаржено 72 постанови суду щодо
неповнолітніх. На підставі їхнього
аналізу можна дійти висновку, що
здебільшого порушення прав неповнолітніх при притягненні їх до
адміністративної відповідальності
були пов’язані із застосуванням судом адміністративних стягнень та
заходів впливу, не передбачених
КУпАП або таких, що заборонено застосовувати до неповнолітніх
(наприклад, ч. 2 ст. 32 КУпАП забороняє застосовувати до них адміністративний арешт). Також наявні
випадки накладення судами адміністративних санкцій замість застосування заходів впливу, передбачених
у ст. 24-1 КУпАП, усупереч вимогам
ч. 1 ст. 13 цього Кодексу.
Інколи у постановах суди посилаються на докази, що оформлені з порушенням визначеного законом порядку, зокрема, випадки складання
протоколів про адміністративне правопорушення без додержання вимог
ст. 256 КУпАП щодо змісту протоколу. У деяких постановах на підтвердження вчинення правопорушення
суд посилається тільки на протокол
про адміністративне правопорушення чи на те, що обставини вчинення
правопорушення підтверджуються
матеріалами справи, тоді як у них
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що негативно впливає на якість законодавства та захист прав осіб, які
притягуються до адміністративної
відповідальності.
Щодо застосування до неповнолітніх адміністративних стягнень,
то, як вже зазначалося вище, вони,
по-перше, можуть застосовуватися лише у випадках, передбачених
у ч. 2 ст. 13 КУпАП. По-друге, відповідно до положень ч. 2 ст. 32 Кодексу, до неповнолітніх заборонено
застосовувати такий вид стягнення,
як адміністративний арешт. Також
до них не може бути застосовано
й арешт з утриманням на гауптвахті,
оскільки це стягнення застосовується виключно до військовослужбовців (ними можуть бути лише повнолітні особи).
У цілому судовий розгляд справи
про адміністративне правопорушення стосовно неповнолітнього закінчується оголошенням постанови
(ч. 1 ст. 285 КУпАП). Згідно з ч. 1
ст. 284 КУпАП, суддя, розглянувши
матеріали справи, виносить одну
з таких постанов:
1) про накладення адміністративного стягнення;
2) про застосування заходів впливу, передбачених у ст. 24-1 КУпАП;
3) про закриття справи.
Законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. було внесено зміни до ст. 287 КУпАП уточнюючого характеру, відповідно до яких
визначено, що постанову у справі
про адміністративне правопорушення може бути оскаржено прокурором у випадках, передбачених в ч. 5
ст. 7 цього Кодексу. Таким чином,
прокурор, як і раніше, наділений
повноваженнями щодо оскарження
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наявний один протокол; не наводяться пояснення неповнолітньої особи,
яка притягається до відповідальності, пояснення свідків та інші докази
вини правопорушника [9]. Це суперечить ст.ст. 251, 252 КУпАП, оскільки
суд має всебічно, повно і об’єктивно
досліджувати всі обставини справи
в їх сукупності, керуючись законом
та правосвідомістю.
У контексті цього дослідження
слід підкреслити, що з урахуванням
змін до КУпАП у частині здійснення нагляду за додержанням законів
при застосуванні заходів впливу за
адміністративні правопорушення
розгляд поданих до органів прокуратури звернень з питань захисту
прав і свобод дітей при притягненні
до адміністративної відповідально-

сті слід здійснювати відповідно до
вимог Закону України «Про звернення громадян».
Таким чином, нами було розглянуто зміни у здійсненні прокурором
нагляду в указаній сфері правовідносин, які вже набрали чинності або
мають її набрати з 15 липня 2015 р.
у зв’язку з ухваленням нового Закону України «Про прокуратуру» від
14 жовтня 2014 р.
На завершення зазначимо, що, беручи до уваги пріоритетність діяльності прокурорів щодо захисту прав
і свобод дітей, необхідно забезпечувати дієвий нагляд за додержанням
прав неповнолітніх при застосуванні заходів впливу за адміністративні
правопорушення та своєчасне реагування на виявлені порушення закону.
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зона особливої уваги

Ольшанецький І., Мозгова В. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні до неповнолітніх заходів впливу за адміністративні правопорушення (згідно із Законом України «Про прокуратуру»
від 14 жовтня 2014 р.).
Висвітлено законодавчі зміни у здійсненні прокурором нагляду за додержанням прав неповнолітніх при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення, які вже набрали чинності або мають її набрати
з 15 липня 2015 р. у зв’язку з ухваленням нового Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р.
Ключові слова: справа про адміністративне правопорушення; прокурор;
неповнолітній; права дітей.
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Ольшанецкий И., Мозговая В. Надзор прокурора за соблюдением
законов при применении к несовершеннолетним мер воздействия за
административные правонарушения (согласно Закону Украины
«О прокуратуре» от 14 октября 2014 г.).
Освещены законодательные изменения в осуществлении прокурором
надзора за соблюдением прав несовершеннолетних при применении мер
воздействия за административные правонарушения, которые уже вступили в силу или должны вступить в силу с 15 июля 2015 г. в связи с принятием нового Закона Украины «О прокуратуре» от 14 октября 2014 г.
Ключевые слова: дело об административном правонарушении; прокурор;
несовершеннолетний; права детей.
Olshanetskiy I., Mozgova V. Prosecutor’s supervision of legality when
applied to minor interventions for administrative offenses (according to
the Law of Ukraine «On Prosecutor’s Office» on October 14, 2014).
The article deals with the legislative changes in the implementation of prosecutor
supervision over the observance of the rights of minors in the application
of measures of influence for administrative offenses, which are already in force
or due to come into force on July 15, 2015 in connection with the adoption
of the new Law of Ukraine «On Prosecutor’s Office» on October 14, 2014.
Keywords: administrative proceedings; the prosecutor; minors; children’s
rights.
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Нове дослідження
у кримінальному
судочинстві України
Рецензія на монографію С.Р. Тагієва «Негласні слідчі (розшукові)
дії у кримінальному судочинстві України»
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начальник кафедри оперативно-розшукової діяльності
Національної академії внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор

І

з ухваленням нового Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України, який
містить цікаві, часто навіть нереалістичні новели та ідеї, система
слідчих дій, хоча й стала більш непередбачуваною і проблемною, але
все таки набула як сучасного забарвлення, так і нового віяння. Приміром, однією з новел КПК України,
що привертає до себе посилену увагу фахівців у галузях кримінального процесу, оперативно-розшукової
діяльності (ОРД), криміналістики,
а також практичних працівників
правоохоронних органів та суддів,
є інститут негласних (слідчих) розшукових дій (НСРД), норми якого
сконцентровані у Главі 21 Кодексу.
Наукова розробленість проблеми
дослідження НСРД у кримінальному судочинстві України є фактом,

який не слід ставити під сумнів.
А тому новизна такого інституту
для кримінального процесуального права нашої держави дає можливість говорити про перебування
науки на новій стадії його осмислення як нормативної реалії.
Представлена на рецензування
монографія «Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України», підготовлена
С.Р. Тагієвим у межах докторської
дисертації «Теоретико-прикладні
засади проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві України», свідчить про ґрунтовний аналіз порушених автором проблемних питань.
Монографія присвячена дослідженню теоретичних і практичних проблем проведення негласних
слідчих (розшукових) дій у кри-
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тичними і практичними аспектами
застосування негласних слідчих
(розшукових) дій у кримінальному
судочинстві України.
За своєю структурою, змістом
та обсягом інформації монографія «Негласні слідчі (розшукові)
дії у кримінальному судочинстві
України» відповідає положенням
«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого
звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2013 р. № 567, та вимогам щодо опублікованих монографій для здобувачів наукового
ступеня доктора наук.
Вказана наукова праця складається зі вступу, п’яти розділів з відповідними підрозділами, висновків, списку використаних джерел та додатків;
підготовлена українською мовою,
стиль викладення – науковий. Зміст
дослідження, проведеного С.Р. Тагієвим, характеризується повнотою
аналізу, послідовністю викладених
у ньому положень та ґрунтовним
фаховим висвітленням практичних
проблем застосування негласних
слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві України. Цікавими є компаративістські підходи
автора до написання роботи. Досить
творчо вчений опрацьовав значний
обсяг літератури, поряд з цим привертає увагу його критичний підхід
до джерельної бази.
Монографія С.Р. Тагієва «Негласні
слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України» відповідає
спеціальності 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика;
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мінальному судочинстві України.
Автором правильно визначено правову природу негласних слідчих
(розшукових) дій у кримінальному судочинстві, ґрунтовно надано
кримінально-процесуальну характеристику негласних слідчих (розшукових) дій.
У цій науковій розвідці глибоко
досліджено класифікацію негласних слідчих (розшукових) дій за
нормативними та доктринальними
критеріями, розкрито в повному
обсязі правові засади та порядок використання результатів негласних
слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві. Привертає
увагу науково-практичний підхід
автора до вивчення порядку фіксації ходу і результатів негласних
слідчих (розшукових) дій та збереження інформації, отриманої в результаті їхнього проведення.
Вперше на рівні монографії розроблено та обґрунтовано концепцію проведення негласних слідчих
(розшукових) дій у кримінальному
судочинстві, що варто визнати логічним завершенням проведеного
автором наукового дослідження.
Позитивною є низка аргументованих С.Р. Тагієвим пропозицій із удосконалення чинного законодавства
щодо розв’язання теоретико-прикладних та правових проблем проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному
судочинстві.
Рецензована робота є закономірним продовженням наукових досліджень автора, їй також притаманна
наукова новизна, що свідчить про
глибоку обізнаність автора з теоре-
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судова експертиза; оперативнорозшукова діяльність». За важливістю і обсягом дослідження, його
рівнем, отриманими науковими
результатами має суттєве значення для розвитку науки кримінального процесуального права та
оперативно-розшукової діяльності,
а тому її слід вважати закінченим
самостійним науковим досліджен-
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ням. Ця робота буде надзвичайно
корисною та цікавою для широкого кола науковців, може бути
рекомендована для використання співробітниками правоохоронних органів, прокуратури і суду,
а також тими, хто цікавиться розвитком науки кримінального процесуального права та оперативнорозшукової діяльності.

Фото Миколи Гуцуляка

наші ювіляри
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Герою Івану Каліберді –
95 років!
95 років виповнилося 21 травня 2015 року Герою Радянського
Союзу генерал-майору юстиції Івану Каліберді.
Тяжко поранений під час битви за Київ, він був зарахований до числа загиблих, і навіть фронтова газета сповістила про смерть Героя.
Але Іван Каліберда не лише вижив. Він пройшов усю війну. Він –
із справжніх фронтовиків, не з тилових щурів, не з фейкових «героїв».
І ось – 95 років. За кожен свій прожитий рік, за кожен день життя Іван
Опанасович не має права відчувати сорому. Він – справжній солдат і ветеран: у роки війни боровся проти фашизму, а після перемоги – розпочав
битву із беззаконням.
Іван Каліберда – учасник битв за Сталінград та на Курській дузі.
А звання Героя Радянського Союзу отримав за мужність і героїзм під
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час форсування Дніпра. Тоді Іван
Каліберда був дуже важко поранений у груди. Та всупереч ворожим
кулям і прогнозам лікарів офіцер
вижив…
Завершилася війна, і наш Герой
здобув вищу військово-юридичну
освіту та продовжив службу на
новому фронті – у військовій прокуратурі. Коли розпочався масовий перегляд кримінальних справ
репресованих наприкінці 30-х років ХХ століття, Івана Каліберду
перевели на службу до Прикарпатського військового округу. Він став помічником військового прокурора у справах державних злочинів. І саме
завдяки йому чимало незаконно засуджених військовослужбовців було
реабілітовано.
Іван Опанасович і дотепер достеменно пам’ятає багато сторінок справ із
незаконними вироками. Це зрозуміло, адже все життя щирий український
хлопчина Каліберда був втіленням людяності, гідності, честі. І сьогодні,
коли він розповідає про тих, хто був безпідставно засуджений на смерть,
складається враження, що у кожному слові ветерана пульсує гаряче серце справжньої людини, чоловіка, котрий не втратив спроможності жити
душею і серцем.
Він згадує не лише засуджених, але й тих, хто чинив беззаконня. І в його
майже сторічних очах, котрі бачили чимало, – полум’ям справедливого
гніву…
Привітати Івана Опанасовича у день славетного ювілею прийшли офіцери і працівники нового покоління на чолі із військовим прокурором
Західного регіону України Олегом Сенюком. Ветерану вручили подарунки і відзнаки від Генерального прокурора України Віктора Шокіна, від
колективу прокуратури регіону.
Ветеран дякував, приймав святкові вітання. І тис на прощання руку міцною долонею справжнього фронтовика, мужнього героя, чесної людини.
Ми навмисне не додавали до військового звання Івана Опанасовича
Каліберди звичайне «у відставці». Такі, як він, військові прокурори не залишають бойовий пост ні на мить протягом всього життя…
Юлія Галущак,
журналіст військової прокуратури
Західного регіону України
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