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Початок україно-російського конфлікту у 2014 році істотно
вплинув на усі сфери державної політики обох залучених
у конфлікт держав, не обминувши й правову політику. Зокрема,
силові структури Російської Федерації з травня 2014 року почали порушувати кримінальні провадження щодо подій, які відбувалися в Україні у зоні конфлікту. Оскільки наріжною тезою
російської пропаганди було й залишається твердження про
те, що конфлікт в Україні після анексії Криму носить виключно внутрішній характер, очевидним завданням для російської
правничої доктрини стало обґрунтування самої можливості поширення російської кримінальної юрисдикції на події в Україні
в умовах такого «внутрішнього» конфлікту.
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Т

езисними публікаціями російських авторів, які містили відповідну аргументацію, слід вважати видані восени
2014 року статті професорів О.Г. Волеводза «Кримінальна справа про
воєнні злочини в Україні: на яких
підставах її порушено в Росії?» [1]
та І.І. Котлярова «Україна: громадянська війна та нехтування міжнародним правом українськими
збройними формуваннями» [2],
а також доцента П.В. Волосюка
«Збройний конфлікт на південному
сході України та міжнародне кримінальне право» [3]. Аргументи,
наведені у цих та інших, написаних
у співавторстві, статтях, можна звести до таких позицій.
О.Г. Волеводз обґрунтовує порушення російським Слідчим комітетом кримінальних справ щодо подій, які відбулися в Україні, через
принцип універсальної юрисдикції
(універсальності), який полягає у
«здатності суду будь-якої держави

судити осіб за злочини, вчинені за
межами її території, які не є пов’язаними з державою громадянства
підозрюваного або потерпілих чи
утисненням власних національних
інтересів цієї держави». Водночас
О.Г. Волеводз визнає, що принцип
універсальності «зазвичай застосовується на підставі чітких договірних положень, в інших випадках
застосовується рідко… Вважається,
що цей принцип слід застосовувати лише у випадках вчинення серйозних злочинів та нездатності або
небажання держави звернутися до
судового переслідування, якщо її
юрисдикція розповсюджується на
це правопорушення на засадах загальних принципів юрисдикції».
При цьому О.Г. Волеводз вважає,
що в РФ «можливість застосування
цього принципу закріплена у нормі
ч. 3 ст. 12 Кримінального кодексу
РФ про можливість застосування правил цього кодексу стосовно іноземних громадян та осіб без
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Також О.Г. Волеводз наводить судову практику різних країн світу
щодо застосування універсальної
юрисдикції – усього вісім прикладів, – за якими суди європейських
держав (зокрема, Великобританії,
Нідерландів, Данії, Швейцарії), що
не мали жодного стосунку до конфліктів у Боснії, Конго, Афганістані, Секторі Гази, засудили винних
у вчиненні воєнних злочинів осіб,
які на певний момент проживали
на території цих держав. О.Г. Волеводз посилається й на практику
Європейського суду з прав людини
(далі – ЄСПЛ), який нібито визнає
принцип універсальної юрисдикції, зокрема на постанови ЄСПЛ у
справах «Йоргіч проти Німеччини» (2007 р.) та «Ульд Дах проти
Франції» (2009 р.).
О.Г. Волеводз стверджує про визнання універсальної юрисдикції
у сучасній доктрині міжнародного права, посилаючись на Принстонські принципи універсальної
юрисдикції 2001 року та на Резолюції щодо принципу універсальності Інституту міжнародного права 2005 року, згадуючи про
«доповідь Генерального секретаря
ООН «Охоплення та застосування
принципу універсальної юрисдикції» 2013 року та попередні доповіді Генсека ООН». Також професор О.Г. Волеводз стверджує, що
«міжнародне право не накладає
будь-якої заборони на здійснення
цієї [універсальної] юрисдикції in
absentia – за відсутності підозрюваного чи звинуваченого на території
держави, що здійснює провадження у кримінальній справі».
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громадянства, які не проживають
постійно в РФ у випадках, передбачених міжнародними договорами».
Крім того, О.Г. Волеводз наводить
низку міжнародних багатосторонніх договорів, які, на його думку,
«прямо закріплюють … правовий
інститут» універсальної юрисдикції, зокрема Женевські конвенції
1949 року та Додаткові протоколи І
та ІІ до цих конвенцій 1977 року.
Далі, відштовхуючись від відомостей, поширених у російських ЗМІ
через представників Слідчого комітету РФ, про низку інцидентів, які
нібито трапилися у зоні конфлікту,
О.Г. Волеводз оцінює їх як порушення норм Женевської конвенції про
захист цивільного населення під час
війни (1949 р.) та Додаткового протоколу ІІ про захист жертв збройних конфліктів неміжнародного
характеру (1977 р.), констатуючи їх
вчинення «невстановленими військовослужбовцями Збройних Сил
України, а також озброєними членами так званої «Національної гвардії
України» та «Правого сектора»».
Такі порушення автор кваліфікує
як «воєнний злочин» і стверджує,
що «в Україні розслідування цього
не проводиться та питання щодо
притягнення до кримінальної відповідальності винних у вчиненні
воєнних злочинів осіб не ставиться». Тому, вважає О.Г. Волеводз,
«вказані воєнні злочини є здійсненими під час збройного конфлікту
неміжнародного характеру, і право
РФ здійснювати свою універсальну
юрисдикцію щодо вказаних діянь
ґрунтується на міжнародному гуманітарному праві».
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На відміну від аргументації професора О.Г. Волеводза професор
І.І. Котляров у своїх публікаціях
насамперед викладає особисте бачення причин та перебігу збройного конфлікту на Сході України
із звинуваченнями представників
української влади у найманстві,
використанні хімічної зброї та «політиці геноциду». Також І.І. Котляров стверджує, що «Україна в
період військових дій на південному сході грубо порушує державний
суверенітет та територіальну цілісність РФ», посилаючись на обстріли території Росії з боку України.
Автор пише, що «влада України,
не бажаючи вести громадянську
війну за правилами, тобто відповідно до міжнародного гуманітарного
права, … дискредитує ополченців,
називаючи їх «сепаратистами», «терористами»», що, на його думку, суперечить законам України (!). Водночас професор І.І. Котляров шляхом
наведення численних історичних
прикладів обґрунтовує не саму концепцію універсальної юрисдикції, а
можливість кримінальної відповідальності фізичних осіб за вчинені
воєнні злочини. Зокрема, він зазначає, що воюючі держави – учасниці
Гаазької конвенції про закони та звичаї сухопутної війни від 1907 року
«самі мають притягувати до кримінальної відповідальності осіб, що
порушують закони та звичаї війни, в
національних судах або передавати
такого роду справи до органів міжнародного правосуддя»
Професор І.І. Котляров підсумовує аналіз досвіду засудження
фізичних осіб за воєнні злочини

тезою про те, що «у цьому зв’язку
позиція РФ щодо збирання своєчасної доказової бази про декотрих
фігурантів України є повністю
обґрунтованою», і констатує, що
«Слідчий комітет має притягти
до кримінальної відповідальності
осіб, відповідальних за організацію «каральних операцій», тих, хто
бере в них участь, та тих, хто «віддає накази та фінансує вбивства
мирних громадян»».
У свою чергу, доцент П.В. Волосюк вважає доведеним факт порушення офіційною владою України
норм міжнародного права та досліджує можливість порушення з цих
питань кримінальних справ Слідчим комітетом РФ, насамперед, через аналіз норм кримінального законодавства РФ. Так, П.В. Волосюк
вказує на ч. 3 ст. 12 КК РФ, у якій
нібито стверджується, що «російський кримінальний закон можна
застосувати до іноземних громадян або осіб без громадянства, які
постійно не мешкають в РФ та вчинили суспільно небезпечні діяння,
визнані злочинами за міжнародним
кримінальним правом, незалежно
від місця їх вчинення та громадянства (підданства) винних». Також
цей автор пропонує оригінальне
тлумачення ст. 356 «Застосування
заборонених засобів та методів ведення війни» КК РФ.
Намагаючись обґрунтувати тезу
про порушення українськими військовослужбовцями норм міжнародного гуманітарного права,
П.В. Волосюк наводить рішення
ЄСПЛ у справі «Ісаєв проти РФ»
від 2005 року, у якому Європей-
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можливість застосування універсальної юрисдикції;
– визначити реальне правове значення та зміст міжнародних недоговірних документів, які згадують
російські автори для аргументації
власних тез;
– дослідити практику притягнення до національної кримінальної
відповідальності на підставах універсальної юрисдикції.
Посилання російських авторів на
Конвенцію про захист цивільного
населення під час війни (ІV Женевську) від 12 серпня 1949 р. не супроводжуються вказівкою на конкретні норми вказаної угоди, які
б прямо передбачали можливість
кримінального переслідування порушень цієї Конвенції у третіх державах шляхом застосування універсальної юрисдикції. Крім того,
усі зазначені автори стверджують
про нібито «внутрішній» характер
конфлікту на Сході України. Якщо
умовно погодитися із таким вкрай
сумнівним судженням, то слід зауважити, що питанням внутрішніх
конфліктів присвячена лише ст. 3
Конвенції, яка є загальною для
усіх чотирьох Женевських конвенцій. За нормами цієї статті, у разі
збройного конфлікту, який не має
міжнародного характеру і виникає
на території однієї зі сторін Конвенції, кожна сторона конфлікту
зобов’язана як мінімум гуманно
поводитися (заборонено вбивства,
насилля, принизливе поводження
та ін.) [4].
Норми зазначеної статті нічого не
говорять про механізми покарання
за невиконання цих приписів або
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ський суд визнав вбивство 46 та поранення 53 мешканців чеченського
селища, що використовувалися як
живий щит, військовослужбовцями РФ законним, але вказав на порушення принципу співмірності:
використовувану силу не можна
порівнювати з цілями, які переслідувалися. Додатково П.В. Волосюк
звинувачує Україну у використанні
найманців та детально обґрунтовує
злочинність найманства.
Підсумовуючи свої пропозиції,
автор зауважує, що «російський
кримінальний закон повною мірою може бути реалізований щодо
українських військових та цивільних начальників, незважаючи на
їх посадовий стан та імунітети,
за порушення загальновизнаних
норм та принципів міжнародного
гуманітарного права». Водночас
П.В. Волосюк зазначає: «… якщо
правові підстави притягнення до
кримінальної відповідальності за
міжнародним кримінальним правом наявні для таких категорій фізичних осіб, то стосовно політичної волі та, найголовніше, бажання
міжнародних урядових організацій – поки що не доводиться стверджувати».
Наведені думки російських авторів потребують оцінки щодо їх
об’єктивності та відповідності міжнародному і національному праву,
накопиченій правовій доктрині з
означених питань. Для досягнення
цієї мети необхідно вирішити певні
завдання:
– встановити реальний вплив
міжнародних угод у сфері міжнародного гуманітарного права на
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про можливість поширення на такі
випадки інших норм Конвенції, зокрема її ст. 1, на яку посилаються
вказані російські автори. Дійсно,
у російському перекладі стаття 1
зобов’язує держави не лише дотримуватися, але й «примушувати дотримуватися» («заставлять
соблюдать») цю Конвенцію, на
що неодноразово звертають увагу
російські автори. Проте в англомовному тексті Конвенції згадана
фраза звучить як «to ensure respect»
(«гарантувати, забезпечувати дотримання»), у франкомовному –
«à faire respecter» («забезпечувати дотримання»), що має відчутно
інше семантичне навантаження,
відображене й в офіційному українському перекладі («дотримуватися та забезпечувати дотримання цієї Конвенції»). Додамо, що за
ст. 150 Конвенції цей документ був
прийнятий саме англійською та
французькою мовами, і тексти обома мовами є автентичними, тобто
мають перевагу при будь-яких суперечливих питаннях щодо змісту
Конвенції.
Варто також зауважити, що у
ст.ст. 146–149 ІV Женевської конвенції передбачено механізм встановлення дієвих карних санкцій
для осіб, які вчиняють або наказують іншим учинити будь-яке серйозне порушення цієї Конвенції;
усі держави-учасниці зобов’язані
«розшукати осіб, яких обвинувачено у вчиненні або в наказі вчинити
такі серйозні порушення», і представити «таких осіб, незалежно
від їхнього громадянства, перед
своїми судами». Але у зазначених

нормах немає прямих згадок про їх
поширення на випадки внутрішніх
конфліктів, передбачені у ст. 3 Конвенції. Водночас навіть вказаний
обов’язок полягає тільки у розшуку
осіб, яких уже було звинувачено,
а не у виявленні відповідних осіб;
фактично йдеться про можливість
переслідування вже виявлених та
звинувачених воєнних злочинців
в умовах міжнародного конфлікту, а не про свавільну можливість
відповідного звинувачення третіми
державами.
Разом з тим взагалі виникають
певні сумніви щодо можливості
Російської Федерації ефективно
застосовувати ІV Женевську конвенцію. Справа в тому, що під час
підписання Женевських конвенцій представники СРСР зробили
застереження, які потім були підтверджені під час ратифікації Конвенції указом Президії Верховної
ради СРСР від 17 квітня 1954 р.
та указом Президії Верховної
ради Української РСР від 3 липня
1954 р. відповідно (РРФСР окремо
до цих конвенцій не приєднувалася) [5]. У застереженнях, зокрема,
вказувалося, що «ця Конвенція не
розповсюджується на цивільне населення, що знаходиться поза окупованими територіями, з огляду
на що вона не повністю відповідає
вимогам гуманності». Вочевидь,
в умовах внутрішнього конфлікту
правового режиму окупації бути
не може, і з наведеного застереження випливає, що СРСР як мінімум
не розглядав під час приєднання
до Конвенції можливості використання її норм у внутрішніх кон-
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№ 330-I, а Українська РСР – указом Президії Верховної ради Української РСР від 18 серпня 1989 р.
№ 7960-XI [9]. На державному рівні
процедуру ратифікації протоколів
було здійснено з порушенням вимог ст.ст. 11 та 15 чинного на тоді
закону СРСР від 6 липня 1978 р.
«Про порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних
договорів СРСР», за якими така
ратифікація мала здійснюватися
виключно у формі указу Президії
Верховної ради СРСР, а не постанови Ради [10].
Слід звернути увагу на норми
ст. 3 Додаткового протоколу ІІ,
який «розвиває та доповнює ст. 3,
загальну для усіх Женевських конвенцій, не змінюючи наявні умови
її застосування». За цією статтею
Протоколу, «ніщо у цьому Протоколі не має тлумачитися як таке, що
стосується суверенітету держави
або обов’язку уряду усіма законними засобами підтримувати чи відновлювати правопорядок в державі
або захищати національну єдність
і територіальну цілісність держави» [11]. За ч. 2 цієї статті, «ніщо у
цьому Протоколі не повинно тлумачитися як виправдання прямого
або опосередкованого втручання з
якої б то не було причини у збройний конфлікт або у внутрішні чи
зовнішні справи Високої Договірної Сторони, на території якої відбувається цей конфлікт». Навряд
чи можна розглядати ці норми,
поширені й на норми Женевських
конвенцій про внутрішні конфлікти, як такі, що можуть слугувати підґрунтям для застосування
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фліктах. Вказане застереження
влада СРСР до розпаду Союзу не
зняла – влада РФ жодних кроків з
цього приводу теж досі не зробила.
Водночас Україною це застереження було зняте Законом від 8 лютого
2006 р. № 3413-IV [6].
Слід додати, що, за ч. 3 ст. 1 чинного Федерального закону «Про
міжнародні договори РФ», він «поширюється на міжнародні договори, у яких РФ є стороною в ролі
держави – продовжувача СРСР»,
без будь-якого тлумачення цієї
тези або розбудови певного правового механізму [7]. Після розпаду
СРСР Міністерство закордонних
справ РФ нотою від 13 січня 1992 р.
проголосило, що Росія «продовжує
здійснювати права та виконувати
обов’язки, що випливають з міжнародних угод, укладених СРСР»,
і просило «розглядати Російську
Федерацію як Сторону усіх чинних
міжнародних договорів замість
СРСР» [8]. Загалом така правова
конструкція є незвичною для міжнародного права. Також питання
про статус РФ як можливого продовжувача СРСР є дуже широким
та дискусійним, і, слід вказати,
Україною послідовно цей статус
не визнається. Тому виникає закономірне, абсолютно не вирішене
питання легальності міжнародних
договорів СРСР як міжнародних
договорів Російської Федерації
з точки зору України.
Аналогічна ситуація склалася
з Додатковим протоколом ІІ до Женевських конвенцій, до яких СРСР
приєднався постановою Верховної ради СРСР від 4 серпня 1989 р.
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принципу універсальної юрисдикції при кримінальному переслідуванні винних у відповідних воєнних злочинах.
Таким чином:
– IV Женевська конвенція передбачає можливість універсальної
юрисдикції виключно для випадків
розшуку та притягнення до відповідальності вже виявлених воєнних злочинців у збройних конфліктах міжнародного характеру;
– норми Женевських конвенцій 1949 року та Додаткових протоколів до них не передбачають
жодної можливості універсальної
юрисдикції для воєнних злочинів
у збройних конфліктах неміжнародного характеру – навпаки, ці документи застерігають інші країни
від втручання у справи держави, де
відбувається такий конфлікт;
– СРСР у 1949–1991 р.р. розглядав IV Женевську конвенцію як
інструмент, застосовний виключно
у міжнародних збройних конфліктах за умов окупації, а сучасна РФ,
позиціонуючи себе як продовжувача Союзу з питань виконання міжнародних угод СРСР, офіційно не
змінила відповідного погляду на
застосування цієї Конвенції;
– у цілому позиція РФ щодо можливості виконувати міжнародні
договори СРСР стосовно України
без її згоди на те через невизнання
Україною статусу РФ як продовжувача СРСР є недосконалою, як і
статус Росії з точки зору теорії міжнародного права.
Усе наведене не дає змоги погодитися із посиланням згаданих
російських авторів на норми Же-

невських конвенцій 1949 року та
Додаткових протоколів до них як
на правове підґрунтя можливості
застосування РФ принципу універсальної юрисдикції при «розслідуванні воєнних злочинів», нібито
вчинених під час збройного конфлікту в Україні.
Варто дослідити зміст міжнародних недоговірних документів з питань універсальної юрисдикції, про
які згадують російські дослідники,
насамперед, Принстонських принципів універсальної юрисдикції
(ППУЮ). ППУЮ як документ стали «результатом вивчення різними
вченими та експертами протягом
одного року міжнародно-правових норм у галузі універсальної
юрисдикції». Початковий проект
ППУЮ був підготовлений професором М. Бассіуні. Після обговорення і редагування група юристів,
яка зібралась у Принстонському
університеті 25–27 січня 2001 р.,
затвердила ППУЮ, хоч і не одноголосно [12].
Далі ППУЮ було запропоновано
до розгляду ООН, проте її органи не прийняли жодного рішення
про схвалення або обговорення
Принципів. При винесенні ППУЮ
на розгляд світової громадськості
підкреслювався попередній характер документа: він розглядався як
початок опрацювання відповідної
доктрини, а не як її об’єктивне відображення або інкорпорація міжнародних звичаїв чи практики в цій
сфері.
У Вступі (завданні) до ППУЮ
вказано, що якщо у вирішенні
проблеми юрисдикції «прив’язки
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нення до відповідальності ППУЮ
не передбачають). За принципом 3
ППУЮ, тільки у випадках серйозних злочинів з міжнародного права
національні судові органи можуть
посилатися на універсальну юрисдикцію, навіть якщо в їх національному законодавстві відсутнє відповідне положення.
Крім того, у принципі 8 ППУЮ
йдеться про ситуації, коли наявні
суперечки між державами щодо
юрисдикції певної особи. У таких
випадках, «коли у держави, в розпорядженні якої є ця особа, немає
жодних підстав для юрисдикції,
крім принципу універсальності»,
ця держава, вирішуючи питання – чи здійснювати судове переслідування, чи видати особу іншій
державі, – має обґрунтувати своє
рішення виходячи з аналізу комплексу встановлених у ППУЮ критеріїв.
До них віднесено: місце вчинення
злочину; громадянська приналежність передбачуваного виконавця,
зв’язок між державою-запитувачем
і передбачуваним виконавцем, злочином чи потерпілим; зручність
для сторін і свідків, а також наявність доказів у державі-запитувачеві; інтереси правосуддя тощо.
З цього випливає розуміння авторами ППУЮ практичних проблем
розслідування злочинів владою
держави, що не має у розпорядженні відповідних свідків, доказової бази тощо (про можливість
судового переслідування особи у
державі, яка не контролює цю особу фактично, автори ППУЮ й не
згадують).
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відсутні, національні суди можуть,
тим не менш, здійснювати юрисдикцію за міжнародним правом
над злочинами настільки виняткової ваги, що вони зачіпають основоположні інтереси міжнародного
співтовариства в цілому». Це і є
універсальна юрисдикція, ключове розуміння якої полягає у захисті інтересів всього міжнародного
співтовариства проти певних посягань, а не у праві певної держави
захищати власні інтереси в умовах
порушення норм міжнародного
права.
У вступі до ППУЮ констатовано, що «практика здійснення судами універсальної юрисдикції є
несумісною, непослідовною й важкою для розуміння»: автори Принципів здійснювали аналіз в умовах,
коли Міжнародний кримінальний
суд хоча й було вже засновано
Римським статутом, але він ще не
почав діяти, тому його «безпрецедентна можливість притягати до
відповідальності деяких з тих, хто
звинувачується у серйозних злочинах з міжнародного права», була
справою майбутнього. Сьогодні
практика МКС, безумовно, змінила
правову реальність.
Декотрі норми ППУЮ варті додаткового обговорення. Так, за ч. 2
принципу 1 ППУЮ, універсальна
юрисдикція може здійснюватися
компетентним і звичайним судовим
органом у державі, щоб судити особу, належним чином обвинувачувану у вчиненні серйозних злочинів
з міжнародного права, за умови, що
ця особа постала перед таким судовим органом (тобто заочне притяг-
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Але особливе значення для нас
має ч. 1 принципу 10 ППУЮ, де зазначено, що прохання про видачу на
основі універсальної юрисдикції не
може бути задоволено, якщо «існує
ймовірність того, що видана особа
піддасться показному суду, в ході
якого будуть порушені міжнародні норми дотримання законності,
і при цьому не будуть представлені задовільні гарантії протилежного». Така відмова має тягти розгляд
справи у державі, що відмовила
у видачі або у третій державі, яка
гарантувала безпристрасність процесу. З наведеного випливає, що
автори ППУЮ прекрасно розуміли
загрози політизації принципу універсальної юрисдикції та можливості зловживання нею державами
у власних політичних інтересах.
У принципі 14 ППУЮ передбачено, що у випадку спору між
державами щодо здійснення універсальної юрисдикції він має вирішуватися у Міжнародному
суді ООН. До винесення рішення
зі спірного питання держава, що
прагне здійснення універсальної
юрисдикції, не може затримувати
обвинуваченого і не має домагатися його затримання іншою державою, хіба що існує небезпека втечі,
а жодних розумних засобів для забезпечення того, щоб особа дійсно
постала перед судом держави, яка
прагне до здійснення своєї юрисдикції, немає.
У принципі 12 ППУЮ міститься припис державам включати положення про універсальну юрисдикцію «в усі майбутні договори
та протоколи до діючих договорів

щодо серйозних злочинів з міжнародного права», отже, автори
Принципів вважають, що наявні
договори про відповідні серйозні
злочини (насамперед, Женевські
конвенції 1949 року та Протоколи
до них) таку юрисдикцію не передбачають [12].
У Коментарі до ППУЮ, підготовленому С. Бекером під керівництвом професора М. Бассіуні, за
підтримки С. Масіде, С. Оксмана
та ін., прямо зазначалося, що «існують сильні побоювання з приводу того, що деякі держави будуть
зловживати універсальною юрисдикцією для здійснення політично
мотивованих переслідувань; продажні уряди і прокурори будуть
намагатися звинувачувати глав
держав та інших старших посадових осіб з країн, з якими у них є
політичні розбіжності», а «могутні
держави можуть прагнути звільнити своїх керівників від відповідальності, намагаючись при цьому
судити інших, ігноруючи основний
постулат, згідно з яким з рівними
повинно бути однакове поводження». Перебіг україно-російського
конфлікту, на жаль, свідчить про
істинність вказаних гіпотез авторів
ППУЮ.
У коментарі пояснювалося, що
автори ППУЮ через «почуття
стриманості», у визначення універсальної юрисдикції «вирішили не
включати в явно вираженій формі
вимогу про територіальну прив’язку» обвинуваченого до держави,
яка здійснює юрисдикцію. Було
вирішено не включати в Принципи вказівки на процеси in absentia
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Як зафіксовано у ст. 3 Резолюції, за умов відсутності правової
угоди іншого змісту здійснення
універсальної юрисдикції, крім
окремих слідчих дій чи запитів
щодо екстрадиції («apart from acts
of investigation and requests for
extradition»), вимагає «присутності
передбачуваного злочинця на території держави переслідування»
(«presence of the alleged offender
in the territory of the prosecuting
State»), на борті судна або літака
цієї держави чи іншої правомірної
форми контролю над передбачуваним злочинцем. Варто вказати, що
сполучення «держава переслідування» має явно інший зміст, ніж,
скажімо, «держава судового провадження», та передбачає здійснення
повноцінного досудового розслідування у присутності передбачуваних злочинців, а не у ситуації in
absentia.
Крім того, у цій статті Резолюції вказано, що будь-яка держава,
тримаючи передбаченого злочинця
під вартою, має до винесення вироку на засадах універсальної юрисдикції запитати державу вчинення
злочину або державу громадянства
цієї особи, чи згодні вони переслідувати її юридично. Лише якщо
ці держави «явно не мають наміру
або не здатні це зробити» («unless
these States are manifestly unwilling
or unable to do so»), державою, яка
контролює таку особу, може бути
застосовано принцип універсальної юрисдикції і тільки з урахуванням відповідної юрисдикції
міжнародних кримінальних судів.
Крім того, ст. 6 Резолюції декларує
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через неоднозначну та суперечливу
національну практику щодо самої
їх можливості. Крім того, у коментарі автори ППУЮ констатують,
що вони «погодилися з тим, що на
універсальну юрисдикцію для судового переслідування за незначні
порушення Женевських конвенцій
1949 року та Протоколу I посилатися не слід» [12].
Жодний припис ППУЮ або коментарів до них не охоплює ситуації переслідування за принципом
універсальної юрисдикції «невстановлених осіб». На додачу варто
навести думку Ніколаса БраунВілкінсона, як учасника Принстонського процесу, що відмовився голосувати за текст ППУЮ. За його
словами, «якщо такі правові норми утвердяться, то держави, налаштовані проти західних держав,
будуть, напевне, заарештовувати
як діючих, так і тих, що пішли у
відставку, посадових осіб і військовослужбовців цих західних держав
і влаштовувати показові процеси
над ними за нібито скоєні міжнародні злочини» [12].
Крім ППУЮ, у публікаціях
російських авторів згадано про
Резолюцію щодо принципу універсальності Інституту міжнародного права. Цей доволі стислий
документ за назвою «Універсальна кримінальна юрисдикція щодо
злочинів геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів» був підготовлений видатним
німецьким правником Крістіаном
Томушатом та затверджений резолюцією Інституту міжнародного
права 26 серпня 2005 р. [13].
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її непоширення на випадки імунітетів, встановлених міжнародним
правом [13].
Російські автори також згадують про доповідь Генерального
секретаря ООН «Охоплення та застосування принципу універсальної юрисдикції» 2013 року та його
попередні доповіді. Ці документи
дійсно з 2010 року щорічно надаються Шостому комітетові Генеральної Асамблеї ООН [14], вони
містять узагальнення відомостей,
наданих державами ООН та міжнародними організаціями з питань
застосування принципу універсальної юрисдикції на виконання
відповідних щорічних однойменних резолюцій Генеральної Асамб
леї ООН [15].
Характерно, що РФ жодного разу
не надала Генеральному секретареві ООН власні міркування з цього
приводу; при цьому за п’ять років
ООН опрацювала відомості щодо
правової практики, національного законодавства та відповідної
власної політико-правової позиції,
надані 61 державою, а також Африканським союзом, Радою Європи,
Міжнародною морською організацією, Міжнародним Комітетом
Червоного Хреста (МКЧХ) та Організацією із заборони хімічної
зброї. Цікаво, що у наведених документах жодного разу не згадані ані
ППУЮ, ані Резолюція Інституту
міжнародного права.
Основною стала доповідь
2010 року, яка охопила звіти 43 держав, а пізніші доповіді – слугують
насамперед її доповненням, про що
і містять відповідні зауваження.

У пункті 5 доповіді 2010 року відзначено: «… важливо, щоб мета ліквідації безкарності сама по собі не
приводила до зловживань, а відповідні діяння не вступали в колізію
з іншими діючими нормами міжнародного права». У пункті 6 вказано,
що «держава, в якій було скоєно
злочин (держава територіальної
юрисдикції), і держава громадянської належності злочинця (держава громадянської належності) будуть, як правило, мати переважні
права в боротьбі з безкарністю щодо
фізичних осіб, діянь або майна» як
мінімум «тому, що держава територіальної юрисдикції часто знаходиться в найбільш сприятливому
становищі з точки зору отримання
доказів, пошуку свідків, виконання
покарань та інформування обвинувачених, потерпілих та постраждалих громадян про невідворотність
покарання».
У пункті 9 доповіді 2010 року
Генеральний секретар ООН навів
думку респондентів про «важливість забезпечення незалежності та
неупередженості судових органів,
для того щоб не здійснювалися маніпуляції з принципом універсальної юрисдикції в політичних цілях».
У пункті 24 відзначалося, що деякі
держави пов’язують універсальну
юрисдикцію з діяльністю МКС та
що, «на думку деяких урядів, легітимність універсальної юрисдикції
в їхніх країнах заснована на прий
нятих на внутрішньодержавному
рівні заходах щодо ратифікації та
реалізації положень Римського статуту». Варто додати, що РФ не є
членом Римського статуту МКС.
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Асамблеї глав держав і урядів Африканського союзу про неправомірне використання принципу універсальної юрисдикції. Така увага
до рішень Африканського союзу
у контексті обговорення позицій
російських науковців є логічною,
як мінімум, з урахуванням політичних орієнтирів сучасної РФ та
її посиленої політичної співпраці з
декотрими африканськими державами на засадах спільності поглядів РФ і цих держав на цінності та
зміст міжнародних відносин, про
що протягом 2014–2015 р.р. МЗС
РФ робило неодноразові офіційні
заяви.
Як відзначалося у звітах Ради
Європи до ООН (пункти 110, 112
доповіді 2011 року), жоден з договорів, складених у рамках Ради
Європи, не містить положення, яке
однозначно визнає принцип універсальної юрисдикції. У пункті 6
доповіді 2013 року наведено думку
Комітету міністрів Ради Європи, що
«не існує міжнародного консенсусу
у визначенні та сфері охоплення цього принципу, оскільки здійснення
універсальної юрисдикції на практиці часто пов’язано з юридичними
обмеженнями, встановленими в національному законодавстві» [14].
Як відзначалося у пункті 35 доповіді 2013 року, у рішенні ЄСПЛ
у справі «Йоргіч проти Німеччини» (2007 р.) застосування універсальної юрисдикції не було визначене як порушення, але при цьому
вказано, що особливістю цієї справи було те, що засуджений Йоргіч
23 роки мешкав у Німеччині до
подій, за які був притягнутий до
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У звітах Африканського союзу до ООН у форматі підготовки
відповідних доповідей міститься
послідовна критика концепції універсальної юрисдикції. Держави –
члени Африканського союзу вважають, що їх зробили свого роду
мішенню, пред’являючи їхнім посадовим особам кримінальні звинувачення і заарештовуючи їх, і що
«здійснення універсальної юрисдикції європейськими державами,
особливо Іспанією і Францією, є по
відношенню до них політично вибірковим» [14].
У пунктах 161, 162 доповіді
2011 року додано позицію Африканського союзу: «… коли держава
прагне застосування універсальної
юрисдикції, для початку їй варто
було б отримати згоду держави,
в якій мало місце передбачуване
порушення, і держави, в чиєму громадянстві перебуває передбачуваний злочинець». Крім того, відзначено, що «здійснюючи кримінальне
переслідування за серйозні злочини, що викликають міжнародну
стурбованість, держави повинні
принципово віддавати пріоритет
територіальності як основі для підсудності, оскільки такі злочини
(хоч вони і шкодять всьому міжнародному співтовариству в цілому,
посягаючи на універсальні цінності) заподіюють шкоди насамперед
тій спільноті, де вони були вчинені,
і не тільки порушують права потерпілих, але і вдаряють по загальних
потребах даного співтовариства
щодо порядку і безпеки».
У пункті 33 доповіді 2013 року
знайшло відображення рішення
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відповідальності. Вказуючи на рішення ЄСПЛ у справі «Ульд Дах
проти Франції» (2009 р.) у доповіді 2011 року було відзначено, що
ЄСПЛ допустив здійснення універсальної юрисдикції і визначив, що
воно не є порушенням Конвенції
про захист прав та основоположних свобод людини 1950 р. Водночас ЄСПЛ нагадав, що з урахуванням прецедентів у його практиці
держави «правомочні самостійно
визначати свою кримінально-правову політику, коментувати яку
Суд в принципі не покликаний».
У пункті 50 доповіді 2014 року
підтверджувалося, що ЄСПЛ «не
в змозі проаналізувати in abstraсto
питання щодо «універсальної
юрисдикції»» [14]. Тому наведені
російськими авторами приклади
рішень ЄСПЛ щодо справ, порушених за принципом універсальної
юрисдикції, варто сприймати саме
через наведену позицію ЄСПЛ.
У доповіді 2010 року наведено позицію МКЧХ, за якою «договірна
база універсальної юрисдикції була
привнесена чотирма Женевськими
конвенціями про захист жертв війни та поширювалася на такі порушення Конвенцій, які визначаються там як «серйозні»» (пункти 122,
123), і «як мінімум 97 держав до
деякої міри наділили свої національні суди універсальною юрисдикцією щодо тяжких порушень
міжнародного гуманітарного права» (пункт 134) [14].
Слід додати, що у заяві МКЧХ
від 18 жовтня 2013 р. до чергової
доповіді Генерального Секретаря
ООН також було вказано, що «хоча

в Женевських конвенціях не вказано в прямій формі, що юрисдикція
повинна здійснюватися незалежно від місця, де скоєно злочин, як
правило, положення Женевських
конвенцій інтерпретуються так, що
передбачають універсальну юрисдикцію». Але при цьому МКЧХ
визнається значущість і того факту,
що «в більшості випадків держави, громадянство яких мали обвинувачені, не заперечували проти
здійснення універсальної юрисдикції» [16].
Водночас у доповідях Генерального Секретаря ООН 2010–2014 р.р.
визнаються різні підходи держав-респондентів до питання універсальної юрисдикції стосовно
воєнних злочинів. Як випливає з
таблиць, що містяться у додатках
до доповідей, Женевські конвенції
1949 року як міжнародне правове
підґрунтя для здійснення універсальної юрисдикції у своїх звітах
згадали тільки 20 держав, Протокол І до них був визнаний відповідним належним джерелом 14
з цих 20 держав (та ще однією державою), а Протокол ІІ – тільки 11
з цих держав. Тому наведена позиція МКЧХ та відомості, опрацьовані ООН, свідчать про різний ступінь
визнання Женевських конвенцій та
особливо Додаткових протоколів
до них у контексті застосування
універсальної юрисдикції світовою
спільнотою.
Цікаво, що у пункті 63 доповіді ООН 2014 року знов-таки наводиться позиція МКЧХ про те,
що уже більш ніж 100 держав
встановили у своїх національ-
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не дивно, що російські автори, згадуючи про доповіді Генерального
секретаря ООН з питань універсальної юрисдикції, «забувають»
вказати про відповідні резолюції
Генеральної Асамблеї, схвалені у
розвиток та за наслідками обговорення відповідних доповідей.
Таким чином, аналіз міжнародних документів, згаданих російськими авторами під час апології можливості застосування
універсальної юрисдикції щодо
воєнних злочинів, передбачених
Женевськими конвенціями та Додатковими протоколами до них,
свідчить про те, що:
– такі документи, як ППУЮ та
Резолюція Інституту міжнародного
права 2005 року, позиціонувалися
їх розробниками виключно як проміжні та такі, що мають сприяти
подальшому опрацюванню проблеми універсальної юрисдикції; вони
не знайшли свого відображення у
послідовному та ще не завершеному процесі опрацювання практики
застосування універсальної юрисдикції, втіленому в низці доповідей Генерального секретаря ООН
та резолюцій Генеральної Асамблеї
2010–2014 р.р.;
– усі розглянуті документи з питань універсальної юрисдикції констатують реальну загрозу політизації
принципу такої юрисдикції та можливість зловживання ним державами
у власних політичних інтересах (що,
власне, й демонструє РФ);
– у розглянутих документах
визнано різноманітність підходів
до проблеми універсальної юрисдикції та остаточну невиріше-
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них правових системах «у певній
формі» універсальну юрисдикцію
щодо серйозних порушень міжнародного гуманітарного права.
При цьому до правових підстав
такої юрисдикції держави відносили не тільки Женевські конвенції і Додатковий протокол I
(про застосування універсальної юрисдикції за Додатковим
протоколом ІІ у цій доповіді не
згадує навіть МКЧХ), але й Римський статут МКС та інші акти.
І лише «меншість» з цих, наведених МКЧХ, держав «здійснювали
розслідування справ і судове переслідування підозрюваних злочинців, засновуючи свою юрисдикцію
не на конкретному національному
законодавстві, а безпосередньо на
міжнародному праві» [14], тобто
саме так, як пропонують робити
зазначені російські автори.
Тому не дивно, що підсумком обговорення в ООН зазначених доповідей Генерального секретаря 2010–
2014 р.р. стало схвалення Шостим
комітетом Генеральної Асамблеї
згаданих вище резолюцій, у яких
міститься визнання «розбіжності
в думках, виражених державами, і
необхідність подальшого розгляду,
щоб домогтися більш глибокого розуміння охоплення та застосування
універсальної юрисдикції» [15].
У резолюціях також було взято до
уваги «виражені державами думки про те, що легітимність і доцільність реалізації універсальної
юрисдикції найбільш ефективно
забезпечується її відповідальним і
обачним застосуванням відповідно до міжнародного права». Отже,
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ність цієї проблеми у міжнародному праві;
– у всіх документах, згаданих
російськими авторами і розглянутих нами, йдеться про Женевські
конвенції та Додатковий протокол І до них як можливе підґрунтя
універсальної юрисдикції, але із
певними застереженнями, насамперед щодо бажаного спеціального передбачення такої юрисдикції
на національному рівні та щодо
загроз, які виникають при розгляді справи in absentia; Додатковий
протокол ІІ як потенційне підґрунтя для універсальної юрисдикції розглядається найменшою
мірою порівняно з іншими договірними джерелами міжнародного
гуманітарного права;
– РФ та її представники послідов-

но не брали участі у процесі розроблення жодного із розглянутих
міжнародних документів; російське
законодавство, доктрину та практику ці документи не враховують і не
відображають.
Таким чином, наведені російськими авторами міжнародні недоговірні документи не можуть вважатися
правовим підґрунтям можливості
застосування принципу універсальної юрисдикції при «розслідуванні воєнних злочинів» нібито
вчинених під час збройного конфлікту в Україні; більше того – застереження у цих документах стосовно зловживання універсальною
юрисдикцією можуть сміливо використовуватися при аналізі російської «правоохоронної» практики.

Продовження статті – у наступному номері журналу. Буде розглянуто
особливості застосування принципу універсальної юрисдикції міжнародними судами та проаналізовано кримінальне і кримінально-процесуальне
законодавства РФ про воєнні злочини і злочини проти людяності.
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Досліджено позицію російських авторів, які обґрунтовують застосування універсальної юрисдикції у кримінальних провадженнях, здійснюваних державою-агресором стосовно подій в Україні. Доведено явні відмінності між конвенційними нормами міжнародного гуманітарного права та
їх тлумаченням вказаними дослідниками; визначено підходи до проблеми
універсальної юрисдикції у рекомендаційних міжнародних актах, які радикально відрізняються від тез у російських публікаціях.
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Бабин Б., Плешко Э. Универсальная юрисдикция в уголовном праве
в условиях гибридной войны. Российская пропаганда и международные стандарты.
Исследована позиция российских авторов касательно обоснования
применения универсальной юрисдикции в уголовных производствах,
осуществляемых государством-агрессором относительно событий в
Украине. Доказаны явные различия между конвенционными нормами
международного гуманитарного права и их толкованием указанными
исследователями; определены подходы к проблеме универсальной юрисдикции в рекомендательных международных актах, радикально отличающихся от тезисов российских публикаций.
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Babin B., Pleshko E. Universal jurisdiction in criminal law for the hybrid
wars. Russian propaganda and international standards.
Authors show the position of Russian colleagues, that justifies the use of universal jurisdiction in criminal proceedings of investigative authorities of aggressor-state for events in Ukraine. There is proved the sufficient difference between
the conventional rules of international humanitarian law and their interpretation
chosen by Russian researchers.The approaches to the universal jurisdiction collected in the dispositive international instruments are shown; their radically difference from theses of Russian publications is noticed.
Keywords: war crimes; crimes against humanity; international criminal law;
international humanitarian law; Russian aggression; Russian propaganda; universal jurisdiction.
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Методологічні аспекти
організації прокурорської
діяльності на сучасному етапі

начальник відділу
досліджень проблем
організації роботи
та кадрового забезпечення
в органах прокуратури
Науково-дослідного інституту
Національної академії
прокуратури України,
доктор юридичних наук, професор
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Ігор КОЗЬЯКОВ,

У сучасних умовах діяльність прокурорів відбувається на
тлі активного реформування органів прокуратури України.
Реформа прокуратури – це найважливіше зобов’язання
України, яке було взяте нашою державою при вступі до Ради
Європи ще в 1995 році. Її завданнями є створення демократичної, професійної та самоврядної системи органів прокуратури, які у своїй діяльності керуються Конституцією, законами
України та провідними стандартами Європейського Союзу
щодо прав і основоположних свобод людини.
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процесі реформування органів прокуратури України,
наближення їх діяльності
до європейських стандартів постає
потреба покращення ефективності
та результативності діяльності прокурорів. Із цим також пов’язана необхідність формування висококваліфікованого кадрового складу та
належної організації його роботи,
побудованої на сучасних правових
принципах і процедурах, із запозиченням кращих європейських
практик менеджменту в органах
прокуратури.
Успішність реформи безпосередньо залежить від наповнення
ефективної системи управління її
організаційним розвитком – комплексом заходів у царині організації
та управління, які спрямовані на
здійснення масштабних перетворень у прокурорській системі та
супроводжуються створенням нових і вдосконалюванням існуючих
процесів організаційного управління та прийняття рішень стратегічного характеру (щодо функцій,
компетенції, структури, кадрового
складу тощо). Якщо врахувати законодавчий порядок закріплення
функціональних та інституціональних ознак прокуратури як незалежного державного органу, статусу
прокурорів, правової процедури реалізації ними своїх повноважень –
стає зрозумілим, що створення
і реалізація системи управління організаційним розвитком прокуратури є досить складним процесом.
З іншого боку, зміни (особливо
структурні та кадрові) створюють
проблеми всередині прокурату-

ри, пов’язані з опором як на рівні
організації, так і на рівні конкретного працівника. Процес реорганізації та оптимізації буде неминуче
супроводжуватися
конфліктами
і стресами, від чого погіршуватиметься мотивація інноваційної діяльності та підтримки цих змін з
боку окремих працівників органів
прокуратури.
Водночас і реформування та організаційно-правова побудова в
Україні нової прокуратури європейського зразка, і забезпечення управління її організаційним розвитком
певною мірою ускладнюється через
недостатність наявних знань або
прикладних методів юридичної науки щодо процесів та механізмів реформування прокурорської системи. Адже проведення змін постійно
супроводжується виникненням нових, діалектично складних теоретичних і практичних питань, які потребують вирішення за допомогою
наукових досліджень. У свою чергу,
повноцінному та результативному
проведенню таких досліджень перешкоджає існування проблем суто
методологічного характеру. Сьогодні в царині наукових розвідок
правової системи України взагалі
та визначення статусу і функцій
української прокуратури зокрема
на доктринальному рівні досі не вироблено стрункої загальновизнаної
теоретичної концепції організації
функціональної діяльності цієї інституції в сучасних умовах.
Розуміючи значний обсяг існуючих в організації прокурорської
діяльності проблем фундаментального та прикладного характеру,
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1
Примітка: У словниках та енциклопедіях
термін «організація» тлумачиться по-різному:
«1) внутрішня впорядкованість, погодженість,
взаємодія більш-менш диференційованих і автономних частин цілого, обумовлені його будовою; 2) сукупність процесів або дій, що ведуть
до утворення й удосконалювання взаємозв’язків між частинами цілого; 3) об’єднання людей,
які спільно реалізують програму або ціль та
діють на основі певних правил і процедур...»;
4) фізичні й психічні особливості окремої особи; 5) вид соціального утворення, сукупність
людей, їх груп, формальне чи неформальне
об’єднання для сумісної діяльності, реалізації
у межах певної структури відповідної програми або цілей, вирішення певних завдань на
основі спільності інтересів та законодавчо або
іншим чином встановлених правил і процедур;
6) установа, що покликана виконувати завдані
функції, вирішувати певне коло завдань у рамках відповідної структури [1, 679; 2, 198; 3, 569] –
прим. авт.

налагодження стійких зв’язків, а також координації зусиль окремих
членів соціальної групи. По-друге,
організація означає невід’ємний
атрибут якого-небудь об’єкта, його
властивість мати впорядковану
структуру. По-третє, під організацією розуміють штучно створену
соціальну групу інституціонального характеру, що виконує певну
суспільну функцію [4]. Такі ж значення вкладає у зміст розглядуваного терміна Л.М. Димитрова [5].
Г.В. Дворецька [6], Ю.Н. Розенфельд [7] також виділяють три значення терміна «організація»: 1) вид
діяльності якої-небудь групи;
2) ступінь внутрішньої впорядкованості, погодженості функціонування елементів системи; 3) елемент
соціальної структури суспільства.
В.І. Лукащук вважає, що під організацією мається на увазі форма
спільної діяльності людей, за якої
така діяльність набуває вигляду
впорядкованої, налагодженої, скоординованої. Організація існує,
коли люди взаємодіють, щоб виконувати деякі дії, необхідні для досягнення мети [8]. Сказане цілком
узгоджується з думкою Л.М. Давиденка, що «організувати – значить
щось упорядкувати, визначити
будову, взаємне розташування частин, їх взаємозв’язок і функції, визначити цілі й завдання та домогтися їх виконання» [9].
Щоб провести дане дослідження,
за результатами розгляду наведених
вище понять «організації» скористаємося лише функціональною ознакою цього явища, розуміючи під
організацією упорядкований стан
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в межах даної статті спробуємо
абрисом визначити основні методологічні аспекти їх теоретичного
дослідження та практичного вирішення.
Термін «організація» досить поширений та як об’єкт дослідження
привертає до себе увагу вчених
і практиків – представників найрізноманітніших наукових галузей. Незважаючи на існування декількох значень цього слова1, ані в
законодавчих актах, ані в наказах
Генерального прокурора України
його нормативного тлумачення не
дається. Мабуть, з цих причин не
склалась єдність поглядів у визначенні поняття та змісту організації
прокурорської діяльності й у науковій літературі.
Приміром, про три найпоширеніші у соціологічній науці значення терміна «організація» пише
А.М. Маковецький. По-перше, організація, на його думку, означає
діяльність з розробки нових норм,
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елементів цілого і процес їх упорядкування в раціональну єдність
для досягнення поставлених цілей.
Цим процесом охоплена діяльність
з розробки форм і методів роботи,
координації зусиль певних суб’єктів
прокурорської діяльності, які здійснюють встановлені Конституцією
України функції з метою захисту
прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.
Поняття «прокурорська діяльність» уведено до юридичного наукового обігу академіком В.С. Зеленецьким, який розкривав сутність
цього феномена із соціально-психологічних позицій. «Прокурор виконує завдання, що перед ним стоять,
на основі здійснюваної ним діяльності. Отже, його діяльність є засобом вирішення правових завдань,
способом досягнення соціально
значимих цілей» [10, 3]. Автор підкреслював, що суть діяльності полягає в активній взаємодії людини
із середовищем, в якому вона досягає свідомо поставленої мети, що
виникла в результаті появи у неї
певної потреби. Одночасно В.С. Зеленецький звертав увагу на ще
один важливий фактор – конкретну
дію, – їх взаємозв’язок власне утворює діяльність. Дією він називав
відносно закінчений елемент діяльності, спрямований на виконання
одного обмеженого завдання. Таким чином, діяльність складається
з дій як певних сукупностей процесів пізнання та виконання, спрямованих на досягнення найближчої
усвідомленої мети [10, 4].
У сучасному філософському розумінні діяльність – це форма ак-

тивного відношення людини до
дійсності, яка спрямована на досягнення свідомо поставлених цілей,
пов’язаних зі створенням суспільно
значущих (матеріальних і духовних) цінностей і засвоєнням суспільного досвіду. Головними формами діяльності є пізнання, праця
та спілкування. Будь-яка діяльність
має поведінкову ознаку, оскільки
характеризується одночасним створенням певного результату та проявом позиції, ставлення людини до
інших людей, суспільства в цілому.
Основний вид діяльності людини – це праця, яка пов’язана з виробництвом суспільно корисних
продуктів: матеріальних або ідеальних. Праця є одвічною необхідною умовою людського існування
і розглядається як специфічна видова поведінка людини, що забезпечує її існування в соціумі. Будь-яка
праця зумовлена певною мотивацією та спрямована на досягнення
певної мети діяльності, яка завжди
зорієнтована на результат, тобто на
те, чого людина намагається досягти у підсумку.
Щоб праця була успішною, людина має оволодіти способами, цілеспрямованими діями для досягнення поставленої мети. Діяльність же,
у свою чергу, повинна стимулювати та підтримувати активність працівника, яка сама по собі негайно не
задовольняє його наявних потреб.
Це означає, що праця не можлива
без пізнавальних та вольових процесів, які розкриваються у її психологічній характеристиці: конкретні
дії особистості визначаються і регулюються внутрішньою (психіч-
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кінця ХХ століття позиціонувалася як «строга наука». Але сьогодні
в дисертаційних роботах, монографіях, науково-практичних посібниках багато авторів обмежуються лише формально-догматичним
аналізом нормативних правових
актів, якими регулюється діяльність прокурорів. При цьому не
піддається сумніву істинність їх
положень, їхня дія не переноситься на соціально-правову дійсність.
Положення та норми законів і підзаконних актів сприймаються дослідниками як онтологічна даність,
тому не часто виникають дискусії з
суб’єктами законодавчої ініціативи
з приводу законопроектних пропозицій і нових законів.
Ще складніше в дослідженнях
зустріти методологічний конструкт
«de lege lata – de lege ferenda». Способами доведення гіпотези, як правило, виступають: опис, посилання на законодавство, на принципи
права (часто норми-принципи) і
особливо – на думку інших учених.
Також можна виділити випадки однобічної оцінки й суб’єктивного
прилаштування емпіричних фактів
(інтерпретації практики правозастосування) до заздалегідь вибудуваної дослідником юридичної
конструкції. Оскільки такий спосіб
аргументації сьогодні набув досить
широкого поширення, не будемо
виділяти персоналії з огляду на обмежений обсяг публікації. Кожний,
хто читає ці рядки, може знайти
підтвердження сказаному, якщо ознайомиться з будь-яким сучасним
науковим виданням, присвяченим
прокурорській діяльності.
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ною) діяльністю – пізнавальною,
мотиваційною, емоційною тощо.
Цей процес пов’язаний із одночасними реалізацією та розвитком
професійних якостей і здібностей,
знань, умінь, навичок особистості,
розкриттям різнобічних рис її характеру, моральних якостей, мотивацій тощо. Адже шляхом трудової
активності людина стверджує себе
саме як особистість, реалізує та
розвиває творчий потенціал.
Водночас, зберігаючи усі продемонстровані вище родові ознаки, у
видовому розумінні трудова діяльність прокурорських кадрів характеризується певним поєднанням
індивідуальних рис, зумовлених
єдиним правовим статусом прокурора, та ознак колективної праці
органів прокуратури, що становлять єдину систему, яка в передбаченому законом порядку здійснює
встановлені Конституцією України
функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів
суспільства та держави. Наведена
видова характеристика діяльності
прокурорів лише підкреслює її належність до більш широкої категорії – юридичної діяльності, яка,
в свою чергу, є елементом правової
системи держави [11, 125; 11, 30].
Традиційно сучасні наукові дослідження діяльності прокуратури
України ґрунтуються переважно
на методології юридичного позитивізму. Нагадаємо, що його базою
є формальна логіка, а побудовані
за її допомогою судження підлягають емпіричному підтвердженню.
Сформована на основі цих положень національна юриспруденція
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Констатуючи кризу юридичного
позитивізму, В.В. Лапаєва доходить
висновку про необхідність перенесення «центру ваги юридичного
дослідження зі змісту юридичних
норм на зміст життєвих відносин» [12, 23]. В.М. Шафіров наголошує, що сьогодні як ніколи потрібно таке бачення права, для якого
мірою всіх речей дійсно виступає
благополуччя соціально-правового
життя кожної конкретної людини
та громадянина. Йдеться не просто
про врахування, повагу інтересів
особистості, а про людський вимір
права [13, 43].
Сьогоднішня антропологічна ситуація, що виражається в симулюванні соціальних структур, дезорієнтації, розгубленості особистості
та усього суспільства, у хаотичних
реакціях на наслідки різноманітних суспільних катаклізмів, криз і
перетворень, загалом свідчить про
один очевидний факт: у правовій
свідомості й поведінці сучасної
людини відбуваються серйозні зміни. Сучасна «правова людина» – це
«людина рубежу тисячоріч, доби
психоаналізу та Інтернету, недавнього тоталітарного досвіду, радикальних психотехнічних, психодилічних, віртуальних практик,
ґендерних революцій...» [14, 14].
На цьому тлі губиться така
якісна ознака суб’єкта права, як
«здатність адекватно сприймати
(об’єктивно, аподиктично осягати,
пояснювати та передбачати) світ
і себе в ньому та на основі цього
істинного знання раціонально діяти» [15, 23–24]. Але ж саме з урахуванням цієї характеристики ра-

ціональної «правової людини» (яка
також має свідомо сприймати нормативні встановлення, формувати
свою правову позицію, піддаватися
правовому вихованню) розраховані та побудовані традиційні схеми
правового впливу на суспільні відносини. «Для адекватної відповіді
на сучасні антропологічні виклики, – справедливо вважає В.І. Павлов, – юридична наука повинна
розробити такий дискурс, який
би дав їй змогу зазирнути за межі
класичних правових конструкцій
(громадянське суспільство, держава, правопорядок тощо) і звернутися до генеалогії сучасної «правової
людини» та її правової поведінки
саме з тією метою, щоб зрозуміти,
як сьогодні реально функціонують
ці концепти… Суб’єктивація правової реальності дає можливість
вивчати не штучно диференційованого правового індивідуума із
зовні атрибутованими йому правовими структурами, а цільну «правову людину», що діє в правовому
просторі, виходячи з ресурсів її
внутрішнього життя, особистісної
конституції, особливостей формування її ментальності, ідентичності, проблем державно-правового
буття, що обумовлене індивідуальною свідомістю, особистісним проживанням даних явищ і впливом
на неї всього тла соціокультурного
середовища» [16].
Таким чином, актуалізується потреба у зміщенні акценту на людиномірність теоретико-правового
дискурсу, в результаті чого можливе пояснення феномена сучасної
людини в праві, його оформлення
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гічного, в тому числі понятійнокатегоріального, забезпечення досліджень у цьому напрямі потребує
інтеграції теоретичних підходів
сфери гуманітарного знання до категорії «діяльність» та розширення
її змісту шляхом доповнення елементами, характерними для прокурорської діяльності. Водночас
такими доповненнями має розширюватись знання про цей вид юридичної діяльності та її ефективну
організацію, а не «... про предмет
тих наук, до яких ми звертаємося»
[18, 31].
Насамперед, на нашу думку, це
стосується акмеологічного, тектологічного та праксеологічного підходів.
Термін «акмеологія» походить
від давньогрецького «акме» і визначається як «вища точка, зрілість»
(в дослівному перекладі «акме» –
вершина, квітуча пора). Цим словом називають період людського
життя, коли проявляється зрілість
усього, на що здатна людина, коли
розквітли і знаходяться на вершині
всі її можливості та сили.
Акмеологія виникла на стику
природних, суспільних, гуманітарних і технічних дисциплін і вивчає
феноменологію, закономірності та
механізми розвитку людини на щаблі її зрілості та особливо при досягненні нею найбільш високого
рівня в цьому розвитку [19, 4]. Цією
наукою розроблений обширний
і конструктивний арсенал концепцій, методів вивчення та розвитку виділених ступеневих аспектів
професійного розвитку особистості [20]. З метою організації про-
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в адекватних юридичних категоріях, здатних забезпечити ефективний регуляторний вплив на соціально-правову дійсність.
Сказане повною мірою стосується
розглядуваної проблеми організації
прокурорської діяльності. Це насамперед пов’язано з переосмисленням і антропологічним наповнен
ням категорії «суб’єкт прокурорської
діяльності», що дасть можливість
побачити «ліс за деревами» і в множині формально-правових елементів прокурорської правосуб’єктності виділити людину (особистість)
у всій сукупності конститутивних
ознак, які повинні визначати її правову поведінку в професійній та суспільній взаємодії.
При формуванні методології організації прокурорської діяльності має
враховуватись різноманіття проявів
права, про яке писав Б.О. Кистяковський: «Право є і державно-організаційне, і соціальне, і психічне,
і нормативне явище» [17, 191]. Поява проблем, які співвідносяться
з різними галузями пізнання, що
формуються та розвиваються з урахуванням досягнень кожної з них,
особливо яскраво ілюструє положення про зв’язок правознавства
з іншими гуманітарними науками,
а більш широко – права та суспільства. Тому сучасні наукові розвідки щодо організації прокурорської
діяльності пов’язані з проблемами,
що знаходяться на перетині багатьох наук: філософії, кібернетики,
психології, педагогіки, лінгвістики,
юриспруденції тощо.
З цих причин розробка продуктивного та достатнього методоло-

29

№ 7 (169) липень 2015

питання теорії

30

курорської діяльності ці методи
дають можливість діагностувати,
коректувати та активізувати такі
елементи, як ціннісні орієнтації,
мотивація, самооцінка, самоаналіз,
рефлексія, соціальне мислення прокурорського працівника; акмео
логічність особистісного, професійного та соціального зростання
прокурорів; акмеограми та продуктивні алгоритми прокурорської
діяльності відповідно до функцій
органу; стратегії професійного самовдосконалення, в тому числі розвитку професійної, рефлексивної,
комунікативної компетентності
прокурора. Застосування акмеологічного підходу, на нашу думку,
сприятиме вирішенню конструктивних завдань конкретних правових досліджень – створенню системи ефективних правових процедур,
інструментів і методичних засобів
діагностики та розвитку професійної компетентності, розробці
адекватних етичних імперативів
і правових стимулів особистісного
зростання прокурора.
Тектологія – всеосяжна наука
про універсальні типи та закономірності структурного перетворення будь-яких систем, загальна
теорія організації й дезорганізації,
що створена О.О. Богдановим (Маліновським) [21]. Основне завдання
цієї науки полягає в кращій організації речей (техніки, засобів, інструментів), людей (політики, економіки, соціальної сфери) та ідей.
Навіть найрізнорідніші явища можна об’єднати загальними структурними зв’язками на підставі єдності
та об’єктивності законів організації

об’єктів, що потім дає підстави для
формулювання завдань і способів
їхнього вирішення. В основу тектології покладена систематизація
організаційного досвіду, яка означає, що всяку людську діяльність
можна розглядати як певний матеріал організаційного досвіду та досліджувати з організаційної точки
зору. Ключовими категоріями виступають: поняття системності –
організація є ціле, що більше суми
своїх частин, – та ідея про структурну стабільність системи і її умов.
Самій системі іманентно властиві
два види закономірностей: 1) формуючі – закономірності розвитку,
які приводять систему до якісного
перетворення; 2) регулюючі – закономірності функціонування, що
сприяють стабілізації нинішньої
якості системи [22].
Сполучною ланкою між акмеологією та тектологією є праксеологія
як наука, яка вивчає загальну теорію діяльності. Ця теза потребує
додаткової аргументації. Вивчення
практичної реалізації та наслідків
діяльності (дії, поведінки) надзвичайно важливе для перетворення
практики, а також і для професійного розвитку тих, хто здійснює
прокурорську діяльність (прокурорів). Термін «праксеологія» сягає грецького praxis (дія, практика)
і латинського praxeus (дія, діяння).
У буквальному перекладі праксеологія – це «знання про дії», пізнання практики в її філософському
розумінні, тобто одержання найзагальніших відомостей про те, що
людиною робиться. У контексті
нашого дослідження необхідність
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додаткових атрибутів, моментів,
компонентів); «надійною» (прийоми діяльності є більш надійними,
коли наявна об’єктивна можливість
досягнення цими прийомами наміченого результату) і, насамкінець,
послідовною [23, 25]. Репрезентуючи загальну теорію організації
діяльності, праксеологія у процесі
наукового пошуку слугує методологією програмно-концептуального проекту. Зокрема, її положення мають структуроутворююче
значення для створення теоретико-методологічних основ концепції
єдиної комплексної системи організаційного забезпечення прокурорської діяльності.
Наведені вище методологічні
підвалини доцільно інтегрувати
шляхом застосування ОD-підходу
(OD – Organizational Development –
організаційний розвиток). Це міждисциплінарний підхід, який бурхливо розвивається, впливаючи на
сьогоднішні уявлення про ефективну організацію та управління
в усьому світі. В основу OD-підходу закладене розуміння організації як соціотехнічної системи.
З огляду на це виникає можливість
поєднати як власне системні знання, що дістали розвиток у кібернетиці та природничих науках, так
і соціально-психологічні уявлення
про організацію як групу людей,
накопичені в соціології, психології, юриспруденції тощо. У цьому
аспекті можна виділити кілька базових ідей, інтеграція яких може
бути покладена в основу застосування OD-підходу при організації
прокурорської діяльності:
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використання досягнень праксеології випливає з обмеженості досвіду окремо взятого суб’єкта, яким
би талановитим або масштабним
(в акмеологічному сенсі) він не
був. Невипадково у певний момент
стало зрозумілим, що практиці необхідна допомога наукової думки,
яка здатна опосередкувати її ефективність і безперервне вдосконалювання (прагнення до акме).
Поява праксеології як системного
знання про загальні принципи та
способи раціональних (правильних), доцільних, успішних дій
стало своєрідною відповіддю теоретичного мислення на потребу
в цілісному розумінні механізмів
діяльності людини. Виникнувши як загальна філософія та теорія практичної дії на рубежі XX
і XXI століть, праксеологія стала
набувати різних дисциплінарних
«забарвлень», пов’язаних з конкретними сферами людської діяльності, – політична, юридична,
соціальна, педагогічна праксеологія тощо.
Методологічно значимим для нашого дослідження є праксеологічне обґрунтування форм, методів
і способів прокурорської діяльності, шляхів покращення її ефективності. Адже для того, щоб стати
ефективною, діяльність повинна
бути результативною, продуктивною і плідною (вона має досягати
поставленої мети), «правильною»
(точною, адекватною, інакше кажучи, максимально наближеною до
заданого взірця – норми); «чистою»
(варто максимально уникати непередбачених наслідків і непотрібних
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1. Прокуратура України являє собою відкриту систему, вона підпорядковується всім законам і принципам, характерним для інших
відкритих систем.
2. Система органів прокуратури –
це соціальна система, що розвивається, до неї застосовні всі закони
та принципи групової динаміки.
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3. В органах прокуратури існують і реалізуються два види
спільної діяльності: один спрямований на вирішення базового
завдання, інший – на розвиток
міжособистісних відносин, що
виникають при зовнішній і внутрішньосистемній взаємодії прокурорів.
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Козьяков И. Методологические аспекты организации прокурорской
деятельности на современном этапе.
Предпринята попытка определить основные подходы к формированию
современной методологии организации прокурорской деятельности на
основе междисциплинарных признаков объекта исследования и проблем
практики.
Ключевые слова: прокурорская деятельность; организация; методология; человеческое измерение; акмеология; тектология; праксеология.
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Козьяков І. Методологічні аспекти організації прокурорської діяльності на сучасному етапі.
Здійснено спробу визначити основні підходи до формування сучасної
методології організації прокурорської діяльності на основі міждисциплінарних ознак об’єкта дослідження і проблем практики.
Ключові слова: прокурорська діяльність; організація; методологія; людський вимір; акмеологія; тектологія; праксеологія.

Koziakov I. Methodological aspects of the prosecutor’s activity organization at the current stage.
The author attempted to identify the main approaches to formation of modern
methodology of the prosecutor’s activity organization based on the multidisciplinary research object features and practice problems.
Keywords: prosecutor’s activity; organization; methodology; human dimension; acmeology; tectology; praxeology.
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Ознаки та поняття діяльності
прокуратури щодо реалізації
функції представництва інтересів
громадянина або держави в суді
як різновиду юридичної діяльності

Марина СТЕФАНЧУК,
професор кафедри
адміністративно-правових дисциплін
Національної академії
прокуратури України,
юрист 2 класу,
кандидат юридичних наук

Діяльність прокуратури щодо реалізації функції представництва інтересів громадянина або держави в суді, як і будь-яка
інша системна та структурована форма активного ставлення
до світу (світобуття), відображає сучасний рівень історичного
розвитку суспільства. Саме тому розгляд цього питання слід
розпочати із загальнофілософського бачення термінопоняття
«діяльність» як процесу, у ході якого людина творчо перевтілює природу, роблячи себе цим самим діяльнісним суб’єктом,
а явища природи, які вона освоює, – об’єктом своєї діяльності [1, 610].
34
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В

відомий австрійський економіст
Людвіг фон Мізес: «… людська діяльність є цілеспрямованою поведінкою. Можна сказати і по-іншому: діяльність є воля, що приведена
в рух та трансформована у силу;
прагнення до мети; усвідомлена
реакція суб’єкта на подразнення та
умови середовища; свідоме пристосування людини до стану Всесвіту,
що визначає її життя» [15, 14].
Однак такий підхід є доволі сумнівним. Адже якщо єдиним можливим критерієм діяльності брати
усвідомлене досягнення мети (доцільності), то можна стверджувати, що вочевидь існує низка активностей, які не мають такого
цілепокладання, але існують як
вид діяльності. Тому, мабуть, все
ж таки усвідомлена доцільність не
може бути визначальним фактором
для характеристики діяльності. На
нашу думку, роль такого визначального фактора повинна відігравати
суспільна (соціальна) значимість
діяльності. Саме таке зміщення
акцентів ставить перед нами нове
сприйняття: діяльність – це не
функція окремого індивідуума (людини), а радше функція суспільства.
Адже вона набуває соціальної цінності лише тому, що певний вид діяльності є цінним для суспільства,
а конкретна людина (індивід), вступивши шляхом соціальної активності у певні суспільні відносини,
вже є конкретним виконавцем цієї
діяльності.
Саме така побудова, на нашу думку, є найбільш точною, оскільки
вона найповніше визначає сутність
єдиного видового термінопоняття
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цілому, запровадження термінопоняття «діяльність» відносять до початку ХІХ сторіччя, тісно пов’язуючи з класичною
німецькою філософією, а точніше із
вченням Ґ. Гегеля. Саме він вперше
використав це термінопоняття у розумінні, що діяльність – це те, що
втілює першопочаткову об’єктивну,
але ідеальну мету в об’єктивний, проте реальний матеріал. Себто, за Ґ. Гегелем, діяльність – це процес реалізації мети, перетворення ідеального
у матеріальне [2].
Не вдаючись до детального дослідження загальнометодологічного
розуміння термінопоняття «діяльність», хотілося б відмітити, що
саме філософською наукою було
створено цілу низку важливих наукових розробок з питань діяльності
та поведінки [3–10], що стали основою багатьох наукових дискусій
з цього питання [11]. Водночас слід
відмітити, що подальший розвиток
вчення про діяльність був переважно зорієнтований на її «індивідуальне усвідомлення» та, як правило,
пов’язувався із конкретним носієм
такої свідомості, яким виступав
конкретний індивідуум. Особливого розвитку цей підхід набув у психологічній науці [12; 13] Діяльність
при цьому розглядалась виключно
як певна функція людини, оскільки тільки людина є носієм свідомості і має спроможність усвідомити
мету та здійснити її матеріальну
реалізацію. Тому в літературі інколи зазначалось, що саме «свідомість
виступає як фактор людської діяльності, що спонукає, створює ціль та
керує» [14, 183]. Або ж, як зазначав

35

№ 7 (169) липень 2015

питання теорії

36

«діяльність», що може бути методологічною основою для подальшої
екстраполяції на всі інші видові поняття суспільної діяльності.
Одним із найбільш важливих
різновидів суспільної діяльності
є юридична діяльність, яка, як зазначається у науковій літературі,
«будучи втягнута у сферу правового регулювання … отримує дещо
інші, політико-юридичні якості,
що дозволяють розглядати її як самостійний вид діяльності» [16, 4].
При цьому слід погодитись із думкою, що «юридична діяльність з’явилась у суспільстві не випадково,
не на порожньому місці та не сама
по собі. Її виникнення, розвиток та
функціонування обумовлені усіма
процесами, що відбуваються у суспільстві, його економічною та політичною системою, соціальною та
несоціальною структурою» [17, 17].
Однак, попри важливість цієї правової категорії, розбір її основних
методологічних положень практично не знайшов свого місця у наукових дослідженнях. Та незначна
кількість наукових досліджень, які
на цей час були виконані із зазначеної проблематики [18–25], безумовно, створюють певне наукове
підґрунтя, та навряд чи їх кількість
є достатньою. Тому надзвичайно
важливим сьогодні є виявлення
і загально-методологічних засад
вчення про юридичну діяльність,
і питань, що характеризують окремі
її різновиди.
Безумовно, вивчаючи спеціальні
різновиди юридичної діяльності,
ми повинні відзначити, що кожному
із них притаманна низка загальних

ознак, які характеризують загальне
родове термінопоняття «юридична діяльність». І тому далі ми розглянемо основні із них та виявимо,
яким чином вони екстраполюються
на юридичну діяльність прокуратури щодо реалізації функції представництва.
1. Юридична діяльність носить
цілеспрямований характер, тобто вона має певну мету (ціль, місію тощо), на досягнення якої вона
здійснюється.
Загальна мета юридичної діяльності держави Україна, на нашу
думку, чітко слідує з положень ч. 2
ст. 3 Конституції України, відповідно до яких «права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст
і спрямованість діяльності держави
(у тому числі і юридичну – додано
автором [М.С.]). Держава відповідає перед людиною за свою діяльність (у тому числі і юридичну – додано автором [М.С.]). Утвердження
і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави».
Тому буквальне тлумачення цих
положень свідчить про одне: метою юридичної діяльності держави
Україна, як різновиду її соціальної
діяльності, є гарантування, утвердження та забезпечення прав і свобод людини.
Однак логічно виникає питання:
чи може держава формувати свою
діяльність антропоцентрично, віддаючи пріоритет забезпеченню інтересів тільки одного із учасників
суспільних відносин? І чи не буде
тут страждати поняття балансу інтересів, про яке доволі часто ведуть
мову в науковій літературі [26],
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суб’єктами, що мислять, для суб’єктів, які мислять» [27, 83–84].
На нашу думку, на відміну від
загального обов’язку неухильно додержуватися Конституції України
та законів України, не посягати на
права і свободи, честь та гідність
інших людей, який передбачений
у ч. 1 ст. 68 Конституції України
та встановлює необхідність для
кожного мати універсальний рівень правоусвідомлення, прокурорів, як безпосередніх виконавців
відповідної юридичної діяльності,
зобов’язано скласти присягу, якою
підтвердити усвідомлене розуміння
цілеспрямування своєї юридичної
діяльності. Так, відповідно до ч. 1
ст. 36 Закону України «Про прокуратуру» 2014 року, особа, призначена на посаду прокурора, набуває
повноважень прокурора після складення Присяги прокурора такого
змісту: «… вступаючи на службу в
прокуратуру, присвячую свою діяльність служінню Українському
народові і Україні та урочисто присягаю … захищати права і свободи
людини і громадянина, інтереси
суспільства і держави». До того ж,
слід зауважити, що важливість цієї
субознаки проявляється насамперед у тому, що без закріплення факту усвідомлення цілеспрямування
юридичної діяльності особа, яка
призначена на посаду прокурора,
не може набути необхідної компетенції, а відповідно, і не може
здійснювати певний вид юридичної діяльності. По-друге, цей факт
усвідомленого цілеспрямування
має юридичну фіксацію, оскільки
текст Присяги підписується проку-
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в контексті формування правової
політики? Безумовно, відповідь
на таке питання повинна бути заперечною. Адже, окрім інтересів
людини, держава при формуванні
та здійсненні своєї юридичної діяльності повинна спрямовувати її
на забезпечення інтересів й інших
суб’єктів, зокрема суспільства в
цілому та власного державного інтересу.
Саме тому цілеспрямовуючий характер прокурорської діяльності
відображений та певним чином розширений і конкретизований у спеціальному законодавстві. Так, у ч. 1
ст. 1 Закону України «Про прокуратуру» 2014 року зазначено, що прокуратура України становить єдину
систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з
метою захисту прав і свобод людини,
загальних інтересів суспільства та
держави (виділено автором – М.С.).
Однак це не єдина специфіка
вказаної ознаки. Аналіз чинного
законодавства дає нам всі підстави стверджувати, що цілеспрямовуючий характер прокурорської
діяльності наділений ще однією
дуже важливою та характерною
субознакою – усвідомленням цілеспрямування цього виду юридичної діяльності. У науковій літературі зазначено: «Народу необхідно та
гідно знати закони своєї країни – це
входить до складу правового життя.
Право говорить мовою свідомості
та звертається до свідомих істот…
Сама сутність, сама природа права
у тому, що воно твориться свідомими істотами і для свідомих істот,
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рором і зберігається в його особовій
справі, а запис про складення Присяги вноситься до трудової книжки. І по-третє, порушення особою
цієї Присяги є юридично важливим
фактором, що тягне за собою юридичну відповідальність.
Тому наявність обов’язку усвідомлено підтвердити розуміння
цілеспрямування своєї юридичної
діяльності, безумовно, є суттєвою
особливістю цієї ознаки юридичної
діяльності прокуратури порівняно
з іншими.
2. Юридична діяльність носить
функціональний характер, тобто
спрямована на реалізацію функції
(функцій), що інституційно покладена (покладені) на відповідного
виконавця цієї юридичної діяльності.
Якщо екстраполювати вказане на
здійснення прокуратурою означеної юридичної діяльності, то якраз
вона чітко співвідноситься із виконанням покладеної на неї функції
представництва інтересів громадянина або держави у суді, передбаченої у пункті 2 ст. 121 Конституції України та пункті 2 ч. 1 ст. 2
Закону України «Про прокуратуру»
2014 року. З огляду на це можна
стверджувати, що функціональний
характер юридичної діяльності органів прокуратури щодо реалізації
функції представництва інтересів
громадянина або держави у суді визначений як на загальному, так і на
спеціальному правовому рівні.
3. Юридична діяльність носить
компетенційний характер, тобто
вона повинна здійснюватися особами, які наділені відповідним рівнем

компетенції щодо здійснення цієї
юридичної діяльності.
Вказана ознака переважно стосується публічно-правових суб’єктів
юридичної діяльності. Загальною
нормативно-правовою підставою
для цієї ознаки є ч. 2 ст. 19 Конституції України, відповідно до якої
органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише
в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами
України. Фактично це є конституційним закріпленням принципу,
який прийшов до нас ще з римських
часів – «дозволено тільки те, що
прямо передбачено законом».
Саме тому компетенційна ознака
юридичної діяльності прокуратури визначена також і спеціальним
законодавством. Так, відповідно до
ч. 2 ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» 1991 року, зазначалось,
що «органи прокуратури … в межах своєї компетенції вирішують
питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного
права, а також укладених Украї
ною міждержавних договорів».
Також із наявністю компетенції
Закон України «Про прокуратуру»
2014 року пов’язує питання діяльності прокуратури у сфері представництва (ч. 3 ст. 23). При цьому
під поняттям «компетенція прокуратури» в літературі розуміють
як сукупність повноважень, так і
предмет відання, тобто коло питань, якими прокуратура повинна
займатись [28, 10].
4. Юридична діяльність носить
виключний характер, тобто вона
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ставництво інтересів громадянина
або держави в суді у випадках, визначених цим Законом (виділено автором – М.С.)».
6. Юридична діяльність носить
системно-структурний характер,
тобто при її здійсненні слід враховувати, що вона повинна відповідати засадам структурованості,
однорідності елементів, логічності
та послідовності їх побудови тощо.
Один із розробників загальнометодологічних засад юридичної діяльності В.М. Карташов зазначав,
що юридична діяльність є складною, високоорганізованою та динамічною системою, що органічно
включена до соціально-правового
та політичного механізму суспільства [29, 7]. Водночас Д.А. Керимов
підкреслював, що «системний підхід до такого державно-правового
явища, як юридична діяльність,
має на увазі комплексне дослідження, яке, у свою чергу, вимагає
виявлення якостей системності,
структурних та функціональних
залежностей самих цих явищ» [30,
207]. Інші автори, характеризуючи
юридичну діяльність, також зазначали, що вона «є складною, всередині диференційованою єдністю
багатьох компонентів, що складають її (суб’єктів, учасників, мети
та результатів, дій та операцій, засобів та заходів їх здійснення), які
не тільки функціонально взаємодіють, але й органічно поєднані між
собою за допомогою розгалуженої
мережі генетичних та структурних,
горизонтальних і вертикальних,
координаційних та субординаційних, просторових і часових, управ-
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може здійснюватися виключно
суб’єктом, щодо якого встановлена
відповідна компетенція.
Ця ознака тісно пов’язана із попередньою, однак вона суттєво її деталізує, особливо стосовно діяльності прокуратури. Так, відповідно до
ч. 1 ст. 5 Закону України «Про прокуратуру» 2014 року, зазначено, що
функції прокуратури України здійснюються виключно прокурорами,
а їх делегування іншим органам,
а також привласнення цих функцій
іншими органами чи посадовими
особами не допускається. Безумовно, така ознака юридичної діяльності встановлює певну суб’єктну визначеність та виключність.
5. Юридична діяльність носить
характер підставності, тобто
приводом здійснення певної юридичної діяльності (її початку, зміни,
припинення, призупинення, поновлення та інших варіантів динаміки)
є наявність нормативно-закріплених підстав (нормативна підстава) й
певний юридичний факт або склад
(фактична підстава).
Ця ознака також логічно і системно випливає із положень ч. 2 ст. 19
Конституції України, відповідно до
якої публічні органи зобов’язані діяти лише на підставі, передбаченій
Конституцією та законами України.
Щодо діяльності прокуратури з
реалізації функції представництва
інтересів громадянина або держави
в суді, її підставність також чітко
встановлена в законодавстві, насамперед у самому формулюванні
назви функції, відповідно до пункту 2 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про
прокуратуру» 2014 року, – «пред-
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лінських та інших зв’язків і відносин» [16, 18].
З огляду на це слід відзначити, що
для формування системно-структурної ознаки юридичної діяльності
прокуратури, насамперед, слід чітко
встановити елементи цієї системи,
якими виступають відповідні варіанти (способи) поведінки (дії, бездіяльності, рішення тощо), що обумовлені компетенційною складовою
носія юридичної діяльності, а також
засоби, за допомогою яких ці способи можуть бути реалізовані.
Водночас наявність тільки сукупності однорідних елементів творить
лише системну сукупність, але не
систему. Для формування системи
у повноцінному розумінні важливу
роль відіграє формування внутрішнього логічного та послідовного
зв’язку між цими однорідними елементами, який поєднує їх та визначає їхню структуру, взаємозалежність, внутрішню «архітектуру»
цієї системи, тобто забезпечує її
зовнішню єдність і внутрішню диференціацію.
Що стосується системно-структурної ознаки діяльності прокуратури, то її особливість також полягає у наявності субординаційних
(єдиноначальність, єдині засади та
порядок діяльності, функціональна підпорядкованість тощо) та координаційних (вирішення питань
внутрішньої діяльності прокуратури органами прокурорського самоврядування, наявність гарантій невтручання у діяльність прокурора
тощо) начал.
До того ж, аналіз системно-структурної ознаки юридичної діяльно-

сті прокурора неможливий без її
комплексного взаємозв’язку з іншими явищами та процесами, або,
як правильно зауважено в науковій
літературі, «юридична діяльність
дозволяє поєднати в одне ціле внутрішні, суб’єктивні аспекти правового регулювання з зовнішньо
вираженими, об’єктивованими правовими явищами, відносинами та
процесами» [16, 19].
7. Юридична діяльність носить
нормативно-впорядкований характер, тобто впорядкованість
юридичної діяльності повинна бути
нормативно визначеною. При цьому слід зауважити, що залежно від
суб’єкта, який здійснює певний вид
юридичної діяльності, буде залежати і рівень нормативної впорядкованості: або дозвільний (для осіб
приватного права), або заборонювальний (для публічно-правових
суб’єктів).
Якщо ж брати до уваги, що нас
у першу чергу цікавить діяльність
прокуратури щодо здійснення
функції представництва інтересів
громадянина або держави в суді, то
ми також повинні виходити із вже
зазначеного вище конституційного
принципу, викладеного у ч. 2 ст. 19
Конституції України, яка при виборі впорядкованості юридичної
діяльності відсилає нас до їх чіткої
відповідності положенням Конституції та законів України. Про необхідність нормативної визначеності
діяльності прокуратури Конституцією України, законами України
та чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України,
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Ще одне проблемне питання, яке
може виникнути при аналізі цієї ознаки юридичної діяльності, це те,
яка саме діяльність може бути нормативно-впорядкована і яким повинен бути рівень такої впорядкованості та її межі?
Адже при аналізі розуміння категорії юридичної діяльності в
контексті діяльності прокурора ми
стикаємось щонайменше з чотирма
основними типами такої юридичної
діяльності: 1) діяльність зі структурування прокуратури; 2) діяльність
з організаційного забезпечення безпосередньої діяльності прокуратури; 3) діяльність прокуратури для
виконання покладених на неї функцій; 4) внутрішня діяльність (самоврядування) прокуратури. Кожна із
вказаних видів діяльності має свій
зв’язок із розумінням юридичної діяльності та відповідне нормативне
регламентування.
Діяльність зі структурування
прокуратури в основному є прерогативою законодавця, відповідно
до пункту 14 ч. 1 ст. 92 Конституції
України та ч. 1 ст. 1 Закону України
«Про прокуратуру» 2014 року. На
виконання цього положення у ст. 7
вказаного Закону визначена система органів прокуратури.
Водночас абсолютно несправедливо було б стверджувати, що сама
прокуратура не має жодного впливу
на цей різновид юридичної діяльності. Адже попри те, що більшість питань стосовно формування системи
органів прокуратури, забезпечення
єдності цієї системи, визначення
окремих структурних підрозділів
(Головна військова прокуратура,
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йдеться і у ч. 1 ст. 4 Закону України
«Про прокуратуру» 2014 року.
Водночас слід декілька слів сказати і щодо термінологічної визначеності, яка використовується для
позначення вказаної ознаки у нормативних актах. Так, у Конституції
України для позначення нормативної визначеності законодавець оперує термінопоняттям «спосіб». На
нашу думку, використання цього
термінопоняття є доволі спірним,
оскільки з точки зору права воно
використовується переважно для
визначення варіативно-змістових
комбінацій поведінки суб’єкта. Не
зовсім виправданим для використання є й термінопоняття «порядок», яке вживається на позначення нормативної визначеності у ч. 1
ст. 23, відповідно до якої «… представництво прокурором інтересів
громадянина або держави в суді полягає у здійсненні процесуальних та
інших дій, спрямованих на захист
інтересів громадянина або держави, у випадках та порядку (виділено автором – М.С.), встановлених
законом». На наше переконання, це
термінопоняття здебільшого динамічне та визначає логічну послідовність певних дій, менше звертаючи
увагу на їх змістове навантаження.
Зазначені вище категорії є близькими, але не тотожними. Тому
вважаємо, що з метою уникнення
певних непорозумінь при правозастосуванні правильніше було б
використати саме термінопоняття
«впорядкованість», яке включає у
себе обидві ці категорії, що і дало
нам підстави саме для такого найменування зазначеної ознаки.
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Спеціалізована антикорупційна
прокуратура) справді є виключною
компетенцією законодавчого органу, все ж таки закон створює низку
можливостей і для самої прокуратури впливати на формування власної структури. Так, відповідно до
ч. 1 ст. 14 Закону України «Про прокуратуру» 2014 року, структура Генеральної прокуратури України, регіональних та місцевих прокуратур,
Національної академії прокуратури
України затверджуються наказом
Генерального прокурора України
за погодженням з Радою прокурорів України з урахуванням обсягу
роботи прокуратури та в межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання
органів прокуратури. З огляду на
це Генеральна прокуратура може
утворювати у своїй організації
певні структурні підрозділи (ч. 3
ст. 8) – аналогічною компетенцією наділені також регіональні (ч. 3
ст. 10) та місцеві прокуратури (ч. 3
ст. 12). Водночас слід відмітити, що
в будь-якому разі такий різновид
юридичної діяльності прокуратури
носить субсидіарний характер.
Діяльність з організації забезпечення є доволі важливим різновидом юридичної діяльності прокуратури в цілому. Хоча в літературі
інколи висловлюється сумнів щодо
того, чи відносити такий вид діяльності до юридичної діяльності.
Так, на думку Ю.М. Старилова,
разом із юридичною діяльністю її
суб’єкти здійснюють і управлінську діяльність, що має певний адміністративний зміст, специфічний
предмет та реалізується в чітко ви-

значених у законі формах. На відміну від юридичної діяльності ця
діяльність носить організаційний
характер, що обумовлено структурно-функціональними елементами
апарату конкретного державного
органу, включає у себе такі елементи, як формування організаційних
та функціональних основ діяльності, побудова і правовий опис
ієрархії посад, виявлення, оцінка,
стимулювання та відповідальність
відповідних працівників [31, 162].
Підтримують цю позицію і деякі
інші автори, зокрема Б.В. Шагієв зазначає: «Здійснення організаційних
дій – це повсякденні та різноманітні прояви управлінської діяльності,
що позбавлені юридичної оболонки. Вони широко використовуються для забезпечення чіткої та ефективної роботи державних органів»
[32, 22].
На нашу думку, така позиція є
уразливою: хоч, можливо, організаційна діяльність і не має такого визначального характеру, проте вона
містить у собі всі із передбачених
вище ознак юридичної діяльності,
отже, аргументація, що вона, начебто, є менш важливою, оскільки
забезпечує організацію основного
виду юридичної діяльності, не витримує критики. Тому слід погодитись із деякими авторами, що «організаційно-юридичні заходи, хоча
і носять допоміжний, додатковий
характер стосовно власне юридичної діяльності, але, будучи оцінені
в сукупності з останньою, характеризуються як такі, що приносять
відчутний суспільно-політичний
ефект» [32, 29].
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в контексті ознаки, яка розглядається, що нормативному закріпленню
підлягає не тільки рівень, обсяг і
зміст компетенції носія юридичної
діяльності, але й сукупність варіантів (способів) юридично значущої
поведінки та правових засобів, які
він має право використати для реалізації своєї компетенції. При цьому
важливість цієї складової визначається з огляду на спеціальний статус прокурора та гарантії незалежності його діяльності від будь-якого
незаконного впливу, тиску, втручання (ст. 16 Закону України «Про
прокуратуру» 2014 року). Фактично
це складає статичну основу моделі
юридичної діяльності прокуратури.
Що ж стосується процедурно-процесуальної форми діяльності прокуратури, то вона є зовнішнім
виявом юридичного процесу (процедури), яка надає реальну можливість носіям юридичної діяльності
здійснити покладені на них функції
в межах своє компетенції у повній
відповідності до вимог процесуального законодавства. У літературі під
процедурно-процесуальною формою розуміють «нормативно-встановлений порядок, послідовну процедуру здійснення будь-якого виду
юридичної діяльності, свого роду
процесуальний регламент, який
не дозволяє суб’єктам юридичної
діяльності виходити за межі правового простору, розрахований на втілення в життя демократичних принципів управління суспільством і є
при цьому найважливішою гарантією забезпечення та дотримання
прав і свобод особистості та таким,
що сприяє ефективності державного
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Такої ж думки дотримується і законодавець, який закріплює у Законі України «Про прокуратуру»
2014 року правові засади організації і діяльності прокуратури, зокрема: встановлюючи обов’язкове їх визначення (регламентацію)
Конституцією України, цим та
іншими законами України, чинними міжнародними договорами,
згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України (ст. 4);
визначаючи необхідність єдності
засад організації та порядку організаційного забезпечення діяльності
прокуратури (ст. 5); забезпечуючи
субординаційне дотримання прокурорами вимог керівників адміністративного характеру, пов’язаних з організаційними питаннями
діяльності прокурорів та органів
прокуратури (ч. 1 ст. 17) тощо. Водночас слід відмітити: особливістю
цього виду юридичної діяльності є
те, що вона носить акцесорний характер.
Діяльність прокуратури на виконання покладених на неї функцій –
це основний вид юридичної діяльності прокуратури, її серцевина,
оскільки як жодна інша має чітке та
однозначне цілеспрямування.
Особливість цього виду юридичної діяльності полягає в тому, що
вона має дворівневе нормативне закріплення: а) на рівні регламентації
конкретної компетенції носія цієї
діяльності; б) на рівні закріплення
процедурно-процесуальних форм її
реалізації.
Питання компетенції в загальних рисах нами вже розглядались
вище – єдине, що хотілося б додати
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управління, дотриманню законності та правопорядку» [33, 7]. В цілому сприймаючи це визначення, слід
додати, що така процедурно-процесуальна форма також повинна мати
належне нормативне впорядкування на рівні процесуального законодавства, свою системну структурованість (процеси, провадження,
стадії тощо) та бути спрямованою
на досягнення відповідного матеріально-правового результату, який
і є метою юридичної діяльності.
Фактично це становить динамічну
основу моделі юридичної діяльності
прокуратури.
Внутрішня діяльність (самоврядування) прокуратури – це відносно новий вид юридичної діяльності,
спрямований на розвиток демократичних засад функціонування органів державної влади та підвищення
ролі професійного самоврядування,
під яким розуміють самостійне колективне вирішення прокурорами
питань внутрішньої діяльності прокуратури (ч. 1 ст. 65 Закону України
«Про прокуратуру» 2014 року).
Особливістю цього виду юридичної діяльності є те, що в основному вона спрямована на вирішення
внутрішніх питань організації та
діяльності прокуратури, а також те,
що у структурі її нормативного забезпечення питома вага локальних
(самоврядних) приписів найбільша.
8. Юридична діяльність носить
раціональний та ефективний характер, тобто її формування і здійснення повинно відбуватись із врахуванням засад економічності та
високої якості. Це має виявлятись
на всіх стадіях юридичної діяль-

ності: структурування, організації,
здійснення (в тому числі й питання
процесуальної економії та якості)
і самоорганізації.
9. Юридична діяльність носить
результативний характер, тобто
вона спрямована на прийняття певного юридично значимого рішення.
10. Юридична діяльність носить
відкритий та гласний характер,
тобто вона, її організація, процес
і результати не можуть бути утаємничені від суспільства, якщо інше
не передбачене законом. Певні гарантії цього встановлені в ст. 6 Закону України «Про прокуратуру»
2014 року.
У цілому ж, проаналізувавши усі
можливі ознаки юридичної діяльності, спробуємо запропонувати її визначення. Так, під діяльністю прокуратури щодо представництва
інтересів громадянина або держави у суді слід розуміти нормативно впорядкований у джерелах
права, системно-структурований
різновид юридичної діяльності
прокуратури, цілеспрямований на
захист визначених публічних та
приватних інтересів, виконання
покладеної функції представництва шляхом здійснення на законних підставах, виключно уповноваженими суб’єктами юридично
значимої поведінки, закріпленими засобами, в межах встановленої компетенції та у відповідній
процедурно-процесуальній формі,
з метою прийняття юридично значимого рішення, у найбільш раціональний та ефективний спосіб,
з максимальним дотриманням вимог відкритості та гласності.

питання теорії

№ 7 (169) липень 2015

1. Философский энциклопедический словарь / [Подготов. А.Л. Грекулова и др.]; редкол.
С.С. Аверинцев и др. – М.: Сов. энцикл., 1989. – 814 с.
2. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. Т. 1: Наука логики (разд. 2: Учение
о сущности. Действительность; § 142–148). – М.: Мысль, 1975. – С. 312–327.
3. Каган М.С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа) / Каган М.С. – М., 1974. –
328 с.
4. Кветной М.С. Человеческая деятельность: сущность, структура, типы (социологический аспект) / Кветной М.С. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1974. – 222 с.
5. Арефьева Г.С. Социальная активность (проблема субъекта и объекта в социальной
практике и сознании) / Арефьева Г.С. – М.: Политиздат, 1974. – 230 с.
6. Буева Л.П. Человек: деятельность и общение / Буева Л.П. – М.: Мысль, 1978. – 216 с.
7. Фофанов В.П. Социальная деятельность как система / Фофанов В.П. – Новосибирск:
Наука, 1981. – 304 с.
8. Рожко К.Г. Принцип деятельности / Рожко К.С. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1983. –
211 с.
9. Николов Л. Структуры человеческой деятельности: [пер. с болг.] / Николов Л.; под
общ. ред. и с предисл. Л.П. Буевой. – М.: Прогресс, 1984. – 176 с.
10. Арлычев А.Н. Саморегуляция, деятельность, сознание: автореф. дисс. на соискание
научной степени д-ра философ. наук: спец. 09.00.01 «Онтология и теория познания» /
Арлычев А.Н. – М., 1992. – 32 c.
11. Материалы международного конгресса по теории деятельности: Москва; 1996 год //
Вопросы философии. – 1996. – № 5. – С. 52–80.
12. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / Леонтьев А.Н. – М.: Прогресс,
1983. – 365 с.
13. Озерський І.В. Правові та психологічні засади прокурорської діяльності: автореф. дис.
на здобуття наукового ступеня д-ра юрид. наук: спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / Озерський І.В.; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2011. – 40 с.
14. Дубровский Д.И. Проблема идеального: Природа сознания и его связь с мозгом и социумом: [перевод] / Дубровский Д.И. – М.: Прогресс, 1988. – 282 с.
15. Мизес Л. Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории / Мизес Л. –
2-е испр. изд. – Челябинск: Социум, 2005. – 878 с.
16. Назаров С.Н. Теоретико-правовые основы юридической деятельности надзорно-контрольных органов в условиях формирования правового государства: дисс. … канд.
юрид. наук: 12.00.01 / Назаров С.Н. – Ростов-на-Дону, 2000. – 171 c.
17. Чувакова Л.А. Причины и условия ошибочной юридической деятельности (проб
лемы методологии): автореф. дисс. на соискание научной степени канд. юрид. наук:
спец. 12.00.01 / Чувакова Л.А. – Нижний Новгород, 2003. – 25 c.
18. Карташов В.Н. Юридическая деятельность: проблемы теории и методологии: автореф.
дисс. на соискание научной степени д-ра юрид. наук: спец.: 12.00.01 / Карташов В.Н. –
М., 1990. – 42 c.
19. Турбова Я.В. Правосознание в структуре юридической деятельности: автореф. дисс.
на соискание научной степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Турбова Я.В. – СПб.,
2000. – 25 c.
20. Мецаев Б.К. Юридическая природа контрольной деятельности (теоретико-правовой
аспект): автореф. дисс. на соискание научной степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 /
Мецаев Б.К. – М., 2004. – 26 c.
21. Амирбеков К.И. Правообеспечительная и юридическая деятельность: проблемы
теории и практики: автореф. дисс. на соискание научной степени д-ра юрид. наук:
спец. 12.00.01 / Амирбеков К.И. – Ростов-на-Дону, 2006. – 46 c.

45

№ 7 (169) липень 2015

питання теорії
22. Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти: автореф. дис.
на здобуття наукового ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.01 / Гусарєв С.Д.; НАН
України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2007. – 35 с.
23. Беляев В.П. Процессуальная форма юридической деятельности: вопросы теории и
практики: монография / Беляев В.П., Сорокина В.В. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 144 c.
24. Рубченко С.О. Процессуально-правовой режим юридической деятельности: вопросы
теории и практики: автореф. дисс. на соискание научной степени канд. юрид. наук:
спец. 12.00.01 / Рубченко С.О. – Казань, 2012. – 22 c.
25. Шагиев Б.В. Юридическая деятельность и ее система: проблемы теории и практики:
монография / Шагиев Б.В. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 192 c.
26. Стефанчук Р.О. До питання формування правової політики в сфері приватного права /
Р.О. Стефанчук // Правова політика в Україні: питання теорії та практики: зб. матеріалів
міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 жовтня 2014 р.). – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – Т. 1. – С. 36–46.
27. Ильин И.А. Философия права. Нравственная философия: Сочинения в 2 т. Т. 1 / [Сост.:
Лисица Ю.Т. (вступ. ст. и прим.)]. – М.: Медиум, 1993. – 510 c.
28. Жоган Р.А. Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні: автореф. дис. на
здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право;
муніципальне право» / Жоган Р.А.; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2010. – 19 с.
29. Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность /
[под ред. Матузова Н.И.]. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. – 218 c.
30. Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых исследований / Керимов Д.А. – М.: Мысль, 1986. – 332 c.
31. Старилов Ю.Н. Служебное право: учебник / Старилов Ю.Н. – М.: БЕК, 1996. – 698 c.
32. Шагиев Б.В. Юридическая деятельность в современном российском обществе
(теоретико-правовой аспект): дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Шагиев Б.В. – М.,
2003. – 154 c.
33. Сорокина В.В. Процессуальная форма юридической деятельности в современной
России: вопросы теории и практики: автореф. дисс. на соискание научной степени
канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Сорокина В.В. – Саратов, 2009. – 22 c.

Стефанчук М. Ознаки та поняття діяльності прокуратури щодо реалізації функції представництва інтересів громадянина або держави
в суді як різновиду юридичної діяльності.
Розглянуто ознаки діяльності прокуратури щодо реалізації функції
представництва інтересів громадянина або держави в суді як різновиду
юридичної діяльності. Особливу увагу приділено ознакам цілеспрямування, функціональності, компетенційності, виключності, юридичної
підставності, системної структурованості, нормативної впорядкованості,
раціональноcті, ефективності, результативності, відкритості та гласності.
За результатами дослідження запропоновано авторське визначення цього
різновиду юридичної діяльності.
Ключові слова: юридична діяльність; ознаки; поняття; діяльність прокуратури.
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Стефанчук М. Признаки и понятие деятельности прокуратуры по
реализации функции представительства интересов гражданина или
государства в суде как разновидность юридической деятельности.
Рассмотрены признаки деятельности прокуратуры по реализации функции представительства интересов гражданина или государства в суде как
разновидности юридической деятельности. Особое внимание уделено
признакам целенаправленности, функциональности, компетенционности,
исключительности, юридической обоснованности, системной структурированности, нормативной упорядоченности, рациональности, эффективности, результативности, открытости и гласности. По результатам
исследования предложено авторское определение рассматриваемого вида
юридической деятельности.
Ключевые слова: юридическая деятельность; признаки; понятие; деятельность прокуратуры.
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Stefanchuk M. The features and the concept of the Prosecutor’s office activity to implement the functions of representing the interests of citizen or
state in court as a kind of legal activity.
The features of the Prosecutor’s office activity to implement the functions
of representing the interests of citizen or state in court as a kind of legal action are
researched. Particular attention is paid to the features of purposefulness, functionality, competency, exclusivity, legal basis, system structuring, regulatory
orderliness, rationality, efficiency, effectiveness, transparency and openness.
The study offers original definition of this type of legal action.
Keywords: legal activities; features; concept; the activities of the prosecutor’s
office.
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Сумнівна чинність статті 366-1
«Декларування недостовірної
інформації» Кримінального
кодексу України

Зоя ЗАГИНЕЙ,
начальник відділу досліджень
проблем злочинності
у сфері службової діяльності
та корупції
Науково-дослідного інституту
Національної академії
прокуратури України,
молодший радник юстиції,
кандидат юридичних наук, доцент

Законом України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня
2014 р. № 1700-VII Кримінальний кодекс (далі – КК) України
було доповнено статтею 366-1 «Декларування недостовірної
інформації», у якій передбачено кримінальну відповідальність
за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних
відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», або умисне
неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації.
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С

уб’єктом вказаного злочину названо суб’єктів декларування, якими є особи,
що відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 45
цього Закону зобов’язані подавати
декларацію особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування.
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На перший погляд, не виникає
жодних проблем щодо встановлення чинності цього кримінального закону України. Однак уважний аналіз диспозиції ст. 366-1
КК України, а також положень антикорупційного законодавства України
(Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» від
7 квітня 2011 р. № 3206-VI та «Про
запобігання корупції» від 14 квітня
2014 р. № 1700-VIІ) наштовхує на
іншу відповідь.
Ураховуючи те, що криміналізація декларування недостовірної
інформації відбулася з ухваленням
Закону України «Про запобігання
корупції», в теорії кримінального
права України ще не проводилося
ґрунтовних досліджень складу злочину, передбаченого у ст. 366-1 КК
України, а тому й про встановлення
чинності цього кримінального закону України вчені свого слова ще
не сказали. Науковим підґрунтям
дослідження питання, задекларованого у назві статті, стали здобутки
щодо темпоральної дії нормативно-правових актів Д.Н. Бахраха,
В.М. Косовича, Ю.А. Пономаренка,
П.М. Рабіновича, Т.І. Тарахонич,
М.О. Теплюка, А.А. Тілле та інших
вчених.
З огляду на це метою статті
є встановлення юридичної сили

кримінального закону України –
ст. 366-1 «Декларування недостовірної інформації» КК України.
Насамперед варто висловити своє
ставлення до змісту таких понять,
як «юридична сила», «дія», «чинність», а також їх співвідношення.
Декотрі науковці не вбачають
відмінності у змісті темпоральних
понять «дія» та «чинність». Так,
О.В. Пушняк стверджує, що за цими
термінами стоїть одне поняття, що
позначає початкову точку темпоральної календарної дії (чинності)
нормативно-правового акта [1]. На
думку П.М. Рабиновича, часову дію
нормативно-правових актів характеризує, зокрема, такий показник,
як момент набуття актом чинності,
тобто початку його дії [2, 214].
Деякі вчені, навпаки, розрізняють зміст усіх трьох понять. Наприклад, І.Г. Оборотов вважає, що
юридична сила вказує на ієрархічне
місце нормативно-правового акта;
чинність передбачає, що він має
таку силу в певний проміжок часу;
дія означає можливість регулятивного впливу акта на суспільні відносини протягом періоду його чинності. Разом з тим, на думку цього
вченого, застосування не пов’язане
з темпоральними рамками чинності акта і створює можливості його
поширення на юридичні факти, що
виникли як до набрання актом чинності, так і після її втрати [3, 8–9].
Науковці переважно розглядають
чинність як передумову дії закону
(Н.М. Пархоменко [4, 177], Ю.А. Пономаренко [5, 144–145], М.О. Теплюк
[6, 195–196], А.О. Шуліма [7, 70]
та інші). На думку М.О. Теплюка,
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«… чинність закону – це властивість закону бути дієвим завдяки
наявності у нього юридичної сили»
[6, 193]. Ю.А. Пономаренко визначає
чинність кримінального закону як
його темпоральну (часову) характеристику, що полягає в «об’єктивному існуванні кримінального закону
як такого протягом певного часу,
коли він має юридичну силу, тобто
знаходиться на певному місці в ієрархії правових актів – від моменту
набрання ним чинності і до моменту її втрати» [5, 145].
В українській мові «чинний» означає «який діє за певних умов, має
юридичну силу», а чинність – це
властивість зі значенням «чинний»
[8, 1601].
Зауважимо, що в окремих нормативно-правових актах розмежовуються поняття «набрання чинності» та «введення в дію», Зокрема,
це зроблено в Законі України «Про
запобігання корупції» (розділ ХІІІ
«Перехідні положення»).
На нашу думку, набрання чинності та введення в дію нормативноправових актів – самостійні стадії на
шляху до їхньої юридичної обов’язковості, юридичної сили. Конституційний Суд України також вважає,
що положення ч. 5 ст. 94 Конституції України надають право Верховній Раді України встановлювати
строк набрання законами чинності
не тільки через 10 днів після їх офіційного опублікування, а й з моменту, визначеного самим законом, зокрема із дати введення закону в дію.
Тобто закони чи окремі їхні положення можуть вводитися в дію після дня набрання ними чинності [9].

Окрім того, розмежування понять
«набрання чинності» та «введення
в дію» – це даність новітніх тенденцій, коли нормотворча діяльність
випереджає можливості держави
щодо своєчасного введення в дію
нормативно-правових актів. В певних випадках, з моменту набрання
таким актом чинності й до моменту введення його в дію, відповідні
державні органи або інші суб’єкти
зобов’язані вжити всіх необхідних
заходів для того, щоб із визначеної
дати він міг регулювати відповідні
суспільні відносини.
Законом України «Про запобігання корупції», як було зазначено
вище, КК України було доповнено
ст. 366-1 «Декларування завідомо
неправдивої інформації». Це зумовлює попередній висновок про те,
що чинність цього кримінального
закону України обумовлюється
набранням чинності та введенням
в дію закону України «Про запобігання корупції». Так, у ч. 1 розділу ХІІІ «Перехідні положення»
цього Закону передбачено, що він
набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію через шість місяців
з дня набрання ним чинності (ч. 1).
Детально про набрання чинності
та введення в дію Закону України
«Про запобігання корупції» йшло
ся в одній із наших попередніх
публікацій [10], а тому додатково
зупинятися на цих питаннях не будемо. Таким чином, Закон України
«Про запобігання корупції» в основній частині набрав чинності
з 26 жовтня 2014 р., а введений
у дію з 26 квітня 2015 р.
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подання та оприлюднення, відповідно до цього Закону, декларацій
осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкти декларування подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру в порядку,
встановленому в Законі України
«Про засади запобігання і протидії корупції». Про початок роботи
системи подання та оприлюднення
згідно з цим Законом декларацій
осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, приймається рішення Національного агентства з питань запобігання корупції.
Таким чином, Закон України
«Про запобігання корупції» є чинним з 26 жовтня 2014 р. та введеним
у дію з 26 квітня 2015 р., окрім положень, що стосуються здійснення
фінансового контролю. У цій частині є чинними та діють відповідні положення Закону України «Про
засади запобігання і протидії корупції» (ст. 12).
Формулювання предмета злочину, передбаченого у ст. 366-1
КК України, відповідає термінологічному полю Закону України
«Про
запобігання
корупції».
У диспозиції зазначеної статті використовується термінологія недієвої частини цього Закону, яка не
справляє регулювальну дію на відповідні суспільні відносини. Так,
предметом злочину, передбаченого
у ст. 366-1 КК України, є завідомо
недостовірні відомості в декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
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Темпоральна чинність кримінального закону України повинна визначатися не лише шляхом
встановлення чітких часових меж
набрання та припинення ним чинності, які безпосередньо передбачаються в ньому, а й за допомогою
герменевтичного аналізу відповідного кримінально-правового припису. Це повною мірою стосується
і встановлення чинності ст. 366-1
КК України. Обґрунтуємо свою
точку зору.
Предметом злочину, передбаченого у цій статті, є завідомо недостовірні відомості в декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання
корупції», а також сама ця декларація.
Процедура здійснення фінансового контролю передбачена в розділі VII Закону України «Про
запобігання корупції», у якому встановлено, зокрема, порядок подання
декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, їх обліку і оприлюднення, контролю та
перевірки. Відповідні норми замінили собою аналогічну процедуру,
що регламентувалася у ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», яка передбачала подання декларації про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
Згідно із пунктом 2 розділу ХІІІ
«Перехідні положення» Закону
України «Про запобігання корупції», до початку роботи системи
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самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання
корупції», а також сама ця декларація. Тоді як суб’єкти декларування
зобов’язані подавати декларацію
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до чинної та дієвої
ст. 12 Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції».
Декларація особи, уповноваженої
на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, та
декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру – це нетотожні поняття.
Перше з них є ширшим за обсягом
порівняно з другим. Декларація
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, включає більше
коло інформації, що в ній зазначається. Це, зокрема, інформація про
юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером)
яких є суб’єкт декларування або
члени його сім’ї; про нематеріальні
активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї,
у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті.
Окрім того, різним є й коло суб’єктів декларування, тобто осіб, які повинні подавати декларацію. Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про
засади запобігання і протидії корупції», ними є особи, уповноважені на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування (пункт 1 ч. 1
ст. 4) та посадові особи юридичних
осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 ч. 1 ст. 14 (підпункт «а»

пункту 2 ч. 1 ст. 4). А згідно з приміткою ст. 366-1 КК України, суб’єктами
декларування є особи, уповноважені
на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування (пункт 1
ч. 1 ст. 3), посадові особи юридичних осіб публічного права, що не
зазначені у пункті 1 ч. 1 ст. 3 (підпункт «а» пункту 2 ч. 1 ст. 3), а також
ці ж особи, але якщо вони припиняють діяльність, пов’язану з виконанням відповідних функцій (ч. 2 ст. 45
Закону України «Про запобігання
корупції»).
Отже, здійснюючи контекстний
герменевтичний аналіз положень
ст. 366-1 КК України, ст. 12 Закону
України «Про засади запобігання
і протидії корупції», розділу VII,
пункту 2 розділу ХІІІ «Перехідні
положення» Закону України «Про
запобігання корупції», доходимо
висновку, що ст. 366-1 КК України
набере чинності з того моменту,
коли розпочне роботу система подання та оприлюднення декларацій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до
Закону України «Про запобігання
корупції».
Водночас, згідно з даними
Єдиного звіту про кримінальні
правопорушення по державі за
січень-травень 2015 року, за 5 місяців в Україні було обліковано 5 злочинів, передбачених у ст. 366-1
КК України [11]. Вважаємо, що це
порушує принцип законності кримінально-правової
кваліфікації,
оскільки її нормативною підставою визнано недієву на сьогодні
ст. 366-1 КК України.
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самоврядування, то й порядок набрання чинності цією статтею такий же, як і ст. 366-1 КК України,
що ми аналізували вище. Тобто, на
сьогодні ст. 172-6 КУпАП у цій редакції нечинна та недієва.
До моменту введення в дію Закону України «Про запобігання
корупції» у ч. 1 ст. 172-6 КУпАП
передбачалася відповідальність за
таке адміністративне корупційне
правопорушення, як неподання або
несвоєчасне подання декларації про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України «Про засади
запобігання і протидії корупції».
Тобто, у ній була передбачена відповідальність за умисне неподання
інформації. Адже порушення вимог
фінансового контролю належало до
адміністративних корупційних правопорушень, що зобов’язувало встановлювати ознаки корупції, зокрема
наявність умислу та корисливого
мотиву [12].
Згідно із Законом України «Про
запобігання корупції», текст ч. 1
ст. 172-6 КУпАП було викладено
в новій редакції. Це означає, що вказана стаття у попередній редакції
втратила чинність. Адже законодавець вилучив цей текст, замінивши
його на новий. Тому й ч. 1 ст. 172-6
КУпАП також не може застосовуватися до суб’єктів декларування, які
умисно не подали декларацію про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
Таким чином, герменевтичний
аналіз тексту ст. 366-1 КК України
та контексту, яким є ч. 1 ст. 172-6
КУпАП, ст. 12 Закону України
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У зв’язку з викладеним вище виникає питання: чи наставатиме
відповідальність за дії, що описані
в диспозиції ст. 366-1 КК України?
За подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового
характеру, на нашу думку, повинна
наставати кримінальна відповідальність за ст. 366 КК України «Службове підроблення». Адже суб’єкти
декларування, що визначені у пункті 1 ч. 1 та підпункті «а» пункту 2
ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»,
є службовими особами.
Що стосується умисного неподання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, то, вважаємо,
кримінальна відповідальність за
такі суспільно небезпечні діяння не
настає. Також особа не може бути
притягнута й до адміністративної
відповідальності. Обґрунтуємо це.
У частині 1 ст. 172-6 «Порушення
вимог фінансового контролю» Кодексу України про адміністративні
правопорушення (далі – КУпАП)
встановлено відповідальність за
несвоєчасне подання декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Вона була
викладена в новій редакції згідно
із Законом України «Про запобігання корупції». Ураховуючи те,
що предметом цього адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, є декларація
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
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«Про засади запобігання і протидії
корупції», розділ VII, пункт 2 розділу ХІІІ «Перехідні положення»
Закону України «Про запобігання
корупції», доводить, що до моменту
прийняття рішення Національним
агентством з питань запобігання корупції про початок роботи системи
подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», суб’єкти декларування за
умисне неподання декларацій про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру не повинні
притягатися ні до адміністративної,
ні до кримінальної відповідальності.
Ураховуючи викладене вище,
можна зробити такі висновки щодо
встановлення чинності ст. 366-1
«Декларування недостовірної інформації» КК України:
1) цей кримінальний закон
України є нечинним та недієвим, а
отже, не має юридичної сили. Він
набере чинності з моменту, коли
розпочне роботу система подання
та оприлюднення декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону
України «Про запобігання корупції». Це відбудеться на наступний
день після прийняття рішення Національним агентством з питань
запобігання корупції про початок
роботи даної системи. Тому кримінально-правова оцінка діянь осіб за
ст. 366-1 КК України виключається;
2) до цього моменту за подання суб’єктом декларування за-

відомо недостовірних відомостей
у декларації про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру повинна наставати
кримінальна відповідальність за
ст. 366 «Службове підроблення»
КК України, а за умисне неподання
вказаної декларації особу не можна притягнути ні до адміністративної, ні до кримінальної відповідальності.
Окрім того, на цьому прикладі
зробимо загальні висновки, які стосуються набрання чинності кримінальним законом України:
1) чинність та дія кримінального закону України є самостійними
темпоральними поняттями, кожне з яких характеризується парою
темпоральних понять: «набрання
чинності» – «втрата чинності» та
«введення в дію» – «припинення
дії». Водночас юридична сила кримінального закону України – це не
лише темпоральне поняття, воно
характеризує також ієрархічне місце кримінального закону в системі
законодавства України, вказує на
його юридичну обов’язковість;
2) набрання чинності кримінальним законом України визначається
не лише датою, яка зазначена в ньому, а й на підставі герменевтичного
аналізу тексту відповідного кримінально-правового припису;
3) якщо в тексті диспозиції статті
Особливої частини КК України використовується термінологія нечинного та недієвого нормативно-правового акта, то вона також є нечинною
та недієвою, а тому не може бути нормативною підставою кримінальноправової кваліфікації.
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Загиней З. Сумнівна чинність статті 366-1 «Декларування недостовірної інформації» Кримінального кодексу України.
У науковій роботі встановлено, що ст. 366-1 «Декларування недостовірної інформації» КК України є нечинною, а тому не може бути нормативною підставою кримінально-правової кваліфікації. Запропоновано загальні висновки встановлення чинності кримінального закону України,
а також конкретні висновки чинності ст. 366-1 КК України.
Ключові слова: чинність; дія; юридична сила; кримінально-правова кваліфікація; декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; декларації про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру; герменевтика.
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Загиней З. Сомнительная сила статьи 366-1 «Декларирование недостоверной информации» Уголовного кодекса Украины.
В научной работе установлено, что ст. 366-1 «Декларирование недостоверной информации» УК Украины не имеет юридической силы, а соответственно, не может быть нормативным основанием уголовно-правовой
квалификации. Предложены общие выводы установления юридической
силы уголовного закона Украины, а также конкретные выводы о юридической силе ст. 366-1 УК Украины.
Ключевые слова: сила; действие; юридическая сила; уголовно-правовая
квалификация; декларация лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления; декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера; герменевтика.
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Zagyney Z. Questionable validity of Article 366-1 «Declaration of false
information» of the Criminal Code of Ukraine.
The article define that Article 366-1 «Declaration of false information»
of the Criminal Code of Ukraine is non-negotiable, and therefore can not be
a normative basis of criminal law qualifications. The author of the article propo
ses general conclusions of installation into force of the criminal law of Ukraine,
and specific conclusions about validity of Article 366-1 of the Criminal Code
of Ukraine.
Keywords: validity; act; legal force; criminal qualification; declaration of persons who authorized to perform state or local government; citizen income and
owned property return, income declaration, expenses and financial obligations;
hermeneutics.
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військовослужбовців
до відповідальності
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правопорушень
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Григорій РЯБЕНКО,
військовий прокурор
Центрального регіону України,
старший радник юстиції

5 березня 2015 року набрав чинності Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення відповідальності військовослужбовців, надання командирам додаткових прав та покладення обов’язків в
особливий період» (далі – Закон), ухвалення якого було зумовлене необхідністю забезпечення законності та правопорядку
у Збройних Силах України, інших військових формуваннях
в умовах особливого періоду.
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а сьогодні масовий характер мають випадки грубого
порушення військової дисципліни. Зокрема, набули поширення: самовільне залишення військової частини або місця служби;
порушення правил поводження зі
зброєю, а також речовинами і предметами, що становлять підвищену
небезпеку для оточення; вживання алкогольних напоїв у місцях
злагодження бойових підрозділів
та районах проведення антитерористичної операції військовослужбовцями Збройних Сил України,
інших військових формувань, які
призвані під час часткової мобілізації.
Така ситуація негативно впливає
на стан обороноздатності держави
та авторитет Збройних Сил України,
інших військових формувань.
Законом передбачається покласти
на командирів і начальників обов’язок вживати дієвих заходів щодо
припинення вчинення кримінального правопорушення підлеглими та
відновлення правопорядку. Для цього в особливий період, у тому числі
в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, з метою затримання
військовослужбовців, які вчиняють
кримінальні правопорушення, пов’язані із непокорою, опором чи погрозою начальнику, застосуванням
насильства, самовільним залишенням бойових позицій та визначених
місць дислокації військових частин
(підрозділів) у районах виконання
бойових завдань, командири наділяються повноваженнями особисто застосовувати заходи фізичного
впливу, спеціальні засоби, а в бойо-

вій обстановці, крім того, застосовувати зброю чи віддавати підлеглим
наказ про застосування таких засобів, якщо в інший спосіб неможливо
припинити злочинні діяння.
Метою вказаного Закону є посилення відповідальності військово
службовців за порушення військової
дисципліни для забезпечення законності та правопорядку у Збройних
Силах України та інших військових
формуваннях.
Цим Законом внесено зміни до
Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі –
КУпАП) та низки інших законодавчих актів. Змінами до глави 3
КУпАП вводяться такі види адміністративного стягнення за вчинені
військові адміністративні правопорушення, як арешт з різними строками утримання на гауптвахті та
штраф від сімдесяти до двохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Так, згідно зі ст. 321 КУпАП,
арешт з утриманням на гауптвахті
встановлюється і застосовується
лише у виняткових випадках за окремі види військових адміністративних правопорушень на строк до
десяти діб. Арешт з утриманням на
гауптвахті призначається районним, районним у місті, міським чи
міськрайонним судом (суддею).
Відповідно до внесених змін до
КУпАП, у главі 13-Б передбачена
адміністративна відповідальність
за вчинення військових адміністративних правопорушень. Зокрема,
запроваджено відповідальність за
відмову від виконання законних
вимог командира (начальника),
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Військовою прокуратурою Центрального регіону України на виконання постанови міжвідомчої
наради організовано систематичні
виїзди прокурорів гарнізонів до
навчальних центрів, полігонів та
військових частин, в яких на даний
час проводиться підготовка військовослужбовців, мобілізованих
до Збройних Сил України та Національної гвардії України.
Окрім безпосередньо виявлення
військових адміністративних правопорушень особлива увага прокурорів приділялась наданню методичної
допомоги командирам військових
частин щодо підстав притягнення
військовослужбовців до відповідальності за вчинення зазначених правопорушень та порядку складання
адміністративних протоколів. Також
зверталась увага на роль командирів
і начальників щодо зміцнення законності та правопорядку у військових
формуваннях.
Як засвідчили проведені військовими прокурорами заходи, застосування командирами (начальниками) військових частин положень
КУпАП щодо притягнення до відповідальності за скоєні військові
адміністративні правопорушення
ще не носять системного характеру
та потребують приведення у відповідність до реального стану правопорядку у військах.
Зокрема, прокурорсько-слідчими
працівниками військової прокуратури Харківського гарнізону із
залученням військовослужбовців
Військової служби правопорядку
(далі – ВСП) здійснено виїзд до
військової частини, де проходили
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недбале ставлення до військової
служби, порушення правил несення бойового чергування, порушення правил несення прикордонної
служби, розпивання алкогольних,
слабоа лкогольних напоїв військовослужбовцями.
Право складати адміністративні протоколи, згідно зі ст. 255
КУпАП, мають командири (начальники) та прокурори.
Підтриманню належного рівня дисципліни та правопорядку
у військах органами військової
прокуратури приділяється особ
лива увага.
Так, 29 квітня 2015 р. під головуванням заступника Генерального прокурора України – Головного військового прокурора А.В. Матіоса проведено
міжвідомчу нараду з керівниками
Генерального штабу Збройних Сил
України, Державної прикордонної
служби України, Національної гвардії України та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту
з приводу вжиття спільних заходів
щодо дотримання законності у військових формуваннях, впровадження в практичну діяльність положень
законодавства України про військові
адміністративні правопорушення.
Обговоривши стан законності у
військових формуваннях, проблемні питання застосування нових
положень законодавства України
про військові адміністративні правопорушення, притягнення винних
до відповідальності та відбування
ними покарань, нарада визначила
низку заходів щодо зміцнення дисципліни та правопорядку у військових формуваннях.
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бойове злагодження 700 мобілізованих військовослужбовців.
У розташуванні військової частини представники ВСП виявили 23 військовослужбовців у стані алкогольного сп’яніння, яких
одразу ж затримали до витвереження в порядку ст. 262 КУпАП.
Із зазначеної кількості військовослужбовців троє належало до
командного складу батальйону
(начальник штабу, заступник начальника штабу та начальник режимно-секретної частини). Щодо
вказаних
військовослужбовців
прокурорами військової прокуратури Харківського гарнізону
складено протоколи про вчинення
адміністративного правопорушення, передбаченого у ч. 1 ст. 17220
КУпАП, – виконання військово
службовцями обов’язків військової служби в нетверезому стані.
Зазначені протоколи розглянуті
судом, на цих військовослужбовців судом накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.
Крім того, встановлено, що командир батальйону, у ввіреному підрозділі якого вищевказані військовослужбовці проходять військову
службу, приховав їхню появу на
військовій службі в нетверезому
стані. У зв’язку з цим військовою
прокуратурою Харківського гарнізону щодо командира батальйону
складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 17220
КУпАП, – приховування випадків
розпивання алкогольних напоїв та
появи на військовій службі в нетверезому стані підлеглих військово

службовців. Даний протокол перебуває на розгляді суду.
За декілька днів військовим прокурором Харківського гарнізону із
залученням військовослужбовців
ВСП до цієї ж військової частини
здійснено повторний виїзд, у ході
якого виявлено 6 військовослужбовців у стані алкогольного сп’яніння. Указаних військовослужбовців затримано до витвереження
в порядку ст. 262 КУпАП, представниками ВСП та військовим
прокурором складено протоколи
про вчинення адміністративного
правопорушення, передбаченого у
ч. 1 ст. 17220 КУпАП.
Подібні правопорушення виявлені військовими прокурорами Дарницького, Житомирського, Деснянського, Вінницького, Сумського,
Чернігівського гарнізонів.
З часу набрання чинності Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо посилення відповідальності
військовослужбовців, надання командирам додаткових прав та покладення обов’язків в особливий
період» військовими прокурорами
Центрального регіону України
складено та направлено до суду
238 протоколів про скоєння військовослужбовцями адміністративних правопорушень.
Із них: 2 протоколи – за ст. 17214
КУпАП (перевищення військовою
службовою особою влади чи службових повноважень), 10 протоколів –
за ст. 17215 КУпАП (недбале ставлення військової службової особи до
військової служби), 3 протоколи –
за ст. 17216 КУпАП (бездіяльність
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гальної кількості протоколів 36 –
складено та направлено до суду
щодо командирів та начальників.
Підставами складання адміністративних протоколів на командирів стали недбале ставлення
до виконання своїх службових
обов’язків, бездіяльність військового керівництва щодо забезпечення
військової дисципліни та правопорядку у військових частинах і розпивання спиртних напоїв.
Враховуючи актуальність питання проведення військовими комісаріатами часткової мобілізації,
військових прокурорів гарнізонів
зорієнтовано на виявлення фактів
недбалого ставлення до військової
служби та бездіяльності військових
комісарів під час проведення мобілізаційних заходів.
Так, військовою прокуратурою
Харківського гарнізону за результатами вивчення стану проведених
мобілізаційних заходів складено два
протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого у ст. 17215 КУпАП (недбале
ставлення до військової служби) та
ст. 17216 (бездіяльність військової
влади), щодо одного з військових комісарів району м. Харкова.
Підставами для реагування стало
незабезпечення зазначеною службовою особою своєчасного та повного виконання завдань, покладених на військовий комісаріат щодо
призову громадян на військову
службу, невиконання у повному обсязі заходів з мобілізації людських
ресурсів, внаслідок чого план мобілізації районним військовим комісаріатом станом на момент за-
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військової влади), 2 протоколи – за
ст. 17218 КУпАП (порушення правил несення прикордонної служби),
219 протоколів – за ст. 17220 КУпАП
(розпивання пива, алкогольних,
слабоалкогольних напоїв військово
службовцями) і два протоколи – за
ст. 1858 КУпАП (невиконання законних вимог прокурора).
Судами розглянуто 78 протоколів, за якими на 58 осіб накладено
штрафи.
За вісімнадцятьма протоколами
винесено рішення про арешт з відбуванням покарання на гауптвахті, що складає 23 % від загальної
кількості призначених покарань.
Однією з причин низького відсотка призначення судами покарань
військовослужбовцям у вигляді
арешту з триманням на гауптвахті
є відсутність необхідної кількості
гауптвахт.
Так, на цей час на території Центрального регіону України діє лише
3 гауптвахти: у містах Києві (на
62 особи), Харкові (на 12 осіб) та
Житомирі (на 10 осіб). Найближчим часом планується введення в дію ще 5 гауптвахт, а саме:
у Полтавській області (на 20 осіб),
у Чернігівській області (на 21 особу),
у Вінницькій області (на 25 осіб),
а також у м. Чугуєві Харківської області (на 100 осіб) та у смт Десна
Чернігівської області (на 16 осіб).
Необхідно зауважити, що військових прокурорів гарнізонів
орієнтовано на пріоритетне виявлення фактів недбалого ставлення
до військової служби командирів
та начальників щодо підтримання
військової дисципліни. Так, із за-
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кінчення другого етапу четвертої
хвилі мобілізації 19 квітня 2015 р.
виконано лише на 46 %.
Також вказаний керівник військової установи, незважаючи на значну
кількість осіб, які ухиляються від
прибуття до військових комісаріатів
та призову за мобілізацією, належні
заходи щодо їх розшуку не вживав:
не притягував до адміністративної
відповідальності громадян, які ухилялись від прибуття до військового
комісаріату та порушували законодавство про військовий обов’язок
і військову службу.
За наслідками розгляду вищезазначених адміністративних протоколів судом винесено постанови,
згідно з якими військового комісара визнано винним у вчиненні
правопорушень, передбачених у
ст.ст. 17215 та 17216 КУпАП, і накладено адміністративне стягнення
у вигляді арешту з триманням на
гауптвахті Харківського зонального відділу Військової служби
правопорядку строком на 16 діб
(по 8 за кожне правопорушення)
за недбале ставлення до військової
служби та бездіяльність військової
влади під час проведення часткової
мобілізації.
Трапляються випадки, коли командири військових частин не повідомляють органи військових прокуратур про вчинення підлеглими
кримінального правопорушення.
Так, один з командирів військової
частини не повідомив військового
прокурора Дарницького гарнізону
про самовільне залишення частини підлеглим, розшук останнього
не організував. Перебуваючи поза

межами військової частини, вказаний військовослужбовець вчинив
інший тяжкий злочин.
Стосовно зазначеного команди
ра військовою прокуратурою Дарницького гарнізону складено адміністративний протокол про вчинення військового адміністративного
правопорушення, передбаченого
у ст. 17216 КУпАП. За наслідками
розгляду цього адміністративного
протоколу судом винесена постанова, згідно з якою вказану службову
особу визнано винною у вчиненні
інкримінованого їй адміністративного правопорушення та накладено
адміністративне стягнення у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті строком на 3 доби.
Отже, військові прокурори можуть
використовувати при провадженні у справах про адміністративні
правопорушення повноваження, передбачені у ст. 250 КУпАП, і в межах компетенції впливати на стан
законності та правопорядку у військах, спонукати командирів і начальників до належного виконання
своїх службових обов’язків. Ступінь
взаємодії командирів військових частин із військовими прокурорами та
Військовою службою правопорядку
безпосередньо впливатиме на ефективність застосування зазначених
законодавчих норм.
Своєчасне вжиття заходів впливу
на правопорушників, притягнення
їх до передбаченої законом відповідальності в цілому сприятимуть забезпеченню правопорядку і військової дисципліни у Збройних Силах
України та відновленню української
армії в умовах особливого періоду.
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Роль прокурора
у виконавчому провадженні

Олена ДРАГАН,
№ 7 (169) липень 2015

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

Прокурор як учасник виконавчого провадження, окрім прав,
передбачених у Законі України «Про виконавче провадження», застосовує повноваження, регламентовані новим Законом України «Про прокуратуру».
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итанням представництва
прокурором інтересів громадянина та держави в судах при виконанні судових рішень
у своїх працях приділяли увагу багато науковців. Серед них М.М. Говоруха, К.В. Гусаров, М.В. Руденко, М.Й. Штефан, С. Фурса та інші
вчені.
Водночас у зв’язку з останніми
змінами в чинному законодавстві
постала потреба у вивченні ролі
прокурора в системі гарантування
законності та захисту прав учасників виконавчого провадження.
Додержання законності при виконанні судових рішень є запорукою
їх реального виконання та гарантією прав фізичних і юридичних
осіб у виконавчому провадженні.
Відповідно до ст. 7 Закону
України «Про державну виконавчу службу» [1], працівник органу
державної виконавчої служби зобов’язаний сумлінно виконувати
службові обов’язки, не допускати
у своїй діяльності порушення прав
громадян та юридичних осіб, гарантованих Конституцією України
та законами України.
На жаль, робота державних виконавців переведена в режим бездіяльності, встановлені законом строки
виконавчих проваджень не дотримуються, майновий стан боржників
належним чином не перевіряється,
арешт на майно та рахунки своєчасно не накладається, заходи для списання з них коштів не вживаються.
Як результат, рахунки боржників
тривалий час залишаються розблокованими, по них відбувається рух
коштів, надається можливість від-

кривати нові рахунки, відчужувати
активи тощо.
Унаслідок бездіяльності державних виконавців значна частина судових рішень не мають перспективи бути виконаними, що дає змогу
боржникам уникнути виконання
зобов’язань, зокрема перед державою.
Новим Законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. [2]
органи прокуратури позбавлено
повноважень щодо нагляду за додержанням і застосуванням законів.
Разом з тим новелою в цьому Законі
є включення до ст. 23, яка регламентує повноваження прокурора, здійснюючи представництво інтересів
громадянина або держави в суді,
право брати участь у виконавчому
провадженні при виконанні рішень
у справі (пункт 6 ч. 6 ст. 23).
Крім того, внесеними 14 жовтня
2014 р. змінами до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження» [3] прокурора як учасника
виконавчого провадження наділено
повноваженнями сторони, зокрема
щодо оскарження рішень, дій або
бездіяльності державного виконавця з питань виконавчого провадження у порядку, встановленому
цим Законом, а саме: до начальника
відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до керівника відповідного
органу державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду (ст. 82
Закону).
Тому на порушення закону у сфері виконання судових рішень прокурори реагують в порядку та
в межах повноважень, визначених
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законних рішень, у тому числі про
зупинення виконавчих проваджень
за відсутності для цього підстав,
повернення виконавчих документів
без виконання тощо.
Так, Прокуратурою Чернігівської
області в лютому 2015 року оскаржено дії державного виконавця,
вчинені у виконавчому провадженні
щодо повернення стягувачеві наказу
господарського суду від 18 серпня
2014 р. про зобов’язання приватного підприємства «Чернігівтурист»
передати Фонду державного майна
України об’єкти нерухомості туристичного готелю «Брянськ». Ухва
лою господарського суду області
скаргу прокуратури області задоволено, постанову про повернення
виконавчого документа скасовано,
виконавче провадження відновлено.
Завдяки вжитим Генеральною
прокуратурою України заходам,
а саме внесенню скарги керівнику
управління державної виконавчої
служби Головного територіального управління юстиції у Київській
області, відновлено незаконно завершене виконавче провадження
з виконання судового рішення про
повернення на користь Національної
акціонерної компанії майна загальною вартістю понад 114 млн грн.
Зокрема, державним виконавцем відділу державної виконавчої
служби Переяслав-Хмельницького
міськрайонного управління юстиції допущено порушення вимог закону, в тому числі без вжиття у повному обсязі заходів, спрямованих
на виконання рішення суду, винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачеві.
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у ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» та ст. 12 Закону України
«Про виконавче провадження».
В березні 2015 року Генеральною
прокуратурою України надіслано
на місця листи-орієнтування про
вдосконалення діяльності прокурорів з питань виконання судових
рішень, постановлених за їхніми
позовами, а також з питань оскарження рішень, дій або бездіяльності
посадових осіб державної виконавчої служби (№ 05/3/2-13вих-86окв-15
від 3 березня 2015 р., № 05/3/2-21вих111окв-15 від 16 березня 2015 р.) [4].
Як результат, прокурори переорієнтували свою роботу на усунення порушень закону через призму
оскарження незаконних дій державних виконавців у порядку відомчого
контролю чи до суду.
Так, упродовж 6 місяців 2015 року
відповідно до ст. 82 Закону України
«Про виконавче провадження»
пред’явлено до суду 89 позовів,
скарг на рішення, дії та бездіяльність державних виконавців, керівникам органів державної виконавчої служби подано 1028 скарг.
Проведене Генеральною прокуратурою України в червні 2015 року
вивчення стану ефективності застосування повноважень при здійсненні представництва інтересів громадян та держави в суд засвідчило,
що найбільш поширеними є порушення державними виконавцями
установлених строків для відкриття виконавчих проваджень, вчинення виконавчих дій, несвоєчасність
та неповнота вжитих заходів, зокрема й щодо звернення стягнення
на майно боржників, прийняття не-
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Це стало підставою для внесення Генеральною прокуратурою
України відповідної скарги, яку
було задоволено. Незаконну постанову скасовано, виконавче провадження відновлено, винну посадову
особу притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Державні виконавці допускають
порушення закону при зупиненні
виконавчих проваджень та їх завершенні, зокрема й поверненні без
виконання.
Так, у відділі державної виконавчої служби Каланчацького районного управління юстиції Херсонської
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Дані щодо вжитих у 2015 році заходів прокурорського реагування
на усунення порушень закону при виконанні судових рішень
(станом на 30 червня 2015 р.)
№
пор.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Прокуратура
регіону
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
місто Київ
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Апарат ГПУ
ВСЬОГО

66

Кількість скарг
у порядку
відомчого
контролю/
з них задоволено
43/30
25/25
145/131
63/60
49/47
25/22
31/31
49/45
40/26
52/38
17/12
4/3
18/15
43/35
6/6
84/28
29/23
42/30
56/49
7/7
56/56
60/46
33/33
20/20
19/17
12/9

Кількість
скарг
(позовів)
до суду/
з них задоволено
6/4
2/2
–
1
1/1
1/1
0/0
4/2
2/1
9/6
0/0
1/0
26/11
2/1
7/2
1/1
6/5
1/1
4/2
7/3
0/0
2/2
2/2
4/2
–

Розпочато
кримінальних
проваджень/
направлено
до суду
7/0
5/0
12/3
4/1
1/1
1/0
5/0
7/0
25
12/1
1/0
0/0
–
6/0
2/1
4/0
2/0
4/0
3/0
3/0
7/0
2/1
4/0
0/0
2/0
1/0

1028/844

89/49

120/8
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зультатами розгляду скарги Прокуратури м. Києва державного
виконавця притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
З вересня 2009 року на примусовому виконанні у відділі державної
виконавчої служби райуправління
юстиції Тернопільської області перебуває рішення суду за позовом прокуратури про стягнення з гр-на В.
безпідставно виплачених бюджетних коштів у сумі 68 тис. грн. Державний виконавець, отримавши
інформацію про наявність у боржника зареєстрованої земельної ділянки площею 0,89 га, арешт на
майно не наклав. Прокурором району бездіяльність державного виконавця оскаржено в порядку відомчого контролю. Скаргу розглянуто
та задоволено.
Слід зазначити, що серед усіх
учасників виконавчого провадження
лише прокурор має право виходити
за межі повноважень, регламентованих законодавством про виконавче
провадження. Так, відповідно до ч. 7
ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», прокурор під час здійснення
представництва при виконанні судових рішень у разі встановлення
ознак кримінального провадження
зобов’язаний здійснити передбачені
законом дії щодо порушення відповідного провадження.
Для усунення порушень закону та
забезпечення реального виконання
судових рішень прокурорами застосовано відповідні кримінальноправові заходи. З початку року підпорядкованими прокурорами вже
розпочато 120 кримінальних проваджень [5].
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області перебувало на виконанні
рішення суду за позовом прокурора
про зобов’язання гр-на Б. повернути
земельну ділянку площею 0,25 га
вартістю 128,9 тис. грн. Державним
виконавцем не вжито заходів до
виконання рішення суду та безпідставно винесено постанову про закінчення виконавчого провадження.
Прокурором району до суду спрямовано скаргу на рішення державного
виконавця, яку ухвалою районного
суду від 5 травня 2015 р. задоволено.
Ухвалою Корольовського районного суду міста Житомира від 12 лютого
2015 р. задоволено скаргу прокурора
міста про визнання неправомірними
дій державного виконавця райвідділу державної виконавчої служби
Житомирського міського управління
юстиції при винесенні постанови про
повернення стягувачеві виконавчого
документа щодо звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки. Незаконну постанову скасовано, виконавче провадження відновлено.
Трапляються факти, коли державні виконавці протягом тривалого часу не вживають передбачених
законом заходів для примусового
виконання рішень, у тому числі
щодо з’ясування майнового стану боржника. Так, у виконавчому
провадженні про стягнення з ПАТ
на користь банківської установи
6,5 млн грн державним виконавцем
відділу примусового виконання рішень Головного територіального
управління юстиції у м. Києві не
звернуто стягнення на належний
боржнику майновий комплекс, що
призвело до тривалого (1,5 року)
невиконання рішення суду. За ре-
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Поширеними суспільно-небезпечними діяннями державних виконавців є умисна фальсифікація матеріалів виконавчих проваджень,
поєднана зі службовим зловживанням з метою створення уявного
враження ефективної роботи задля
штучного підвищення кількості завершених виконавчих проваджень
з мотиву відсутності у боржників
майна, на яке може бути звернуто
стягнення. При цьому не вживаються заходи, спрямовані на виявлення майна чи коштів, виконавчі дії вчиняються, не виходячи зі
службового кабінету.
Прокуратурою м. Херсона у квітні 2015 року розпочато кримінальне
провадження за ст. 367 КК України
за фактом службової недбалості,
допущеної державним виконавцем
відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Херсонській області,
який у межах зведеного виконавчого провадження про стягнення
з Державного підприємства коштів,
у тому числі за позовами прокурора,
на порушення вимог Закону України
«Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації», ст. 19 Закону України
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» здійснив примусову реалізацію державного майна. Досудове розслідування наразі триває.
Мають місце неправомірні дії
боржників, спрямовані на ухилення від виконання судових рішень.
Так, за результатами ознайомлення із матеріалами виконавчого

провадження прокуратурою одного з міст Хмельницької області
у березні 2015 року розпочато кримінальне провадження за фактом
умисного невиконання службовими особами ПАТ судових рішень,
у тому числі постановленого за
позовом прокуратури про стягнення коштів до бюджету на загальну
суму 506,7 тис. грн.
Прокуратурою Великописарівсь
кого району Сумської області в
березні 2015 року розпочато кримінальне провадження за фактом
вчинення гр-кою С., яка є боржником у виконавчому провадженні про
стягнення з неї боргу на користь
райуправління Пенсійного фонду
України, дій щодо приховування арештованого майна шляхом переміщення його в інше місце та неповідомлення про це державного виконавця.
Установити факти протиправних
дій можливо і шляхом отримання
відповідної інформації з Державної
фіскальної служби України. Також
доцільно використовувати дані відкритих порталів: Єдиного державного реєстру судових рішень (http://
reyestr.court.gov.ua) та ДП «Інформаційно-ресурсний центр» (http://
irc.gov.ua), на якому зосереджені
відомості про Єдиний державний
реєстр юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців.
Із отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень інформації можна встановити, чи виносилися судові рішення з приводу
фіктивності підприємницької діяльності контрагентів боржника та
реальності проведених ними господарських операцій.
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провадження»; по-друге, прокурора, який здійснює представницькі
повноваження відповідно до ст. 23
Закону України «Про прокуратуру» і в разі встановлення ознак
кримінального правопорушення
розпочинає кримінальне провадження, у тому числі за фактами
невиконання судових рішень.
Водночас, які б повноваження
прокурор не використовував, метою його діяльності у виконавчому провадженні має бути всебічне
утвердження верховенства права,
зміцнення порядку примусового
виконання рішень судів, а завданнями – вжиття заходів щодо усунення порушень закону, від кого б
вони не виходили, поновлення порушених прав стягувача і притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які
допустили ці правопорушення.
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У разі наявності подібних фактів
доцільно вирішувати питання щодо
законності дій посадових осіб боржника на предмет можливого вчинення кримінально караних діянь.
Зокрема правопорушень, пов’язаних
зі зловживанням повноваженнями,
службовим підробленням, розкраданням коштів фіктивним підприємництвом тощо.
За таких обставин кримінальне провадження значно збільшить
шанси щодо реального виконання
судового рішення.
З огляду на викладене можна
дійти висновку, що прокурор, реагуючи на порушення закону на стадії виконання судових рішень, має
подвійний статус: по-перше, учасника виконавчого провадження,
який наділений повноваженнями
сторони, відповідно до ст.ст. 7, 12
Закону України «Про виконавче
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Драган О. Роль прокурора у виконавчому провадженні.
Досліджено роль прокурора при виконанні судових рішень, його повноваження та їх застосування у світлі законодавчих змін. Наведено дані
статистичної звітності щодо діяльності прокурорів у цій сфері.
Ключові слова: прокурор; роль прокурора у виконавчому провадженні;
оскарження дій державного виконавця.
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Драган Е. Роль прокурора в исполнительном производстве.
Исследованы роль прокурора при исполнении судебных решений, полномочия прокурора и их применение в свете законодательных изменений.
Указываются данные статистической отчетности по деятельности прокурора в этой сфере.
Ключевые слова: прокурор; роль прокурора в исполнительном производстве; обжалование действий государственного исполнителя.
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Dragan O. The role by public prosecutor in the execution production.
The role by public prosecutor in the execution of court decisions, powers
of prosecutor in accordance with new legislation changes were analyzed.
Also the information from statistical reports in this fields was used in the
article.
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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Прокурорський нагляд
за здійсненням
видачі особи (екстрадиції)
у кримінальних
провадженнях під час
досудового розслідування
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Катерина ДОНЕЦЬ,
прокурор Новомосковської
міжрайонної прокуратури
Дніпропетровської області,
юрист 2 класу

Негативним явищем, яке супроводжує процеси глобалізації
у сучасному світі, є зростання транснаціональної злочинності.
Це зумовлює необхідність консолідації зусиль держав з метою протидії злочинним проявам та притягнення злочинців
до відповідальності. За таких умов особливу роль відіграє
міжнародне співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю шляхом надання правової допомоги в кримінальних провадженнях.
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роблематику інституту екстрадиції розробляли такі науковці, як М.М. Антонович, Ю.В. Баулін, В.С. Березняк,
Р.М. Валєєв, Ю.Г. Васильєв, С.М. Вихрист, О.І. Виноградова, В.Г. Гребенюк, В.Н. Денисова, М.І. Пашковський, Ю.А. Пономаренко, М.П. Свистуленко, М.І. Смирнова, Л.Д. Тимченко, та інші.
Метою статті є дослідження особливостей здійснення прокурорського нагляду та реалізації повноважень
під час досудового розслідування,
пов’язаних з видачею осіб (екстрадицією).
Сформований протягом століть інститут видачі обвинувачуваних і засуджених є найбільш ефективною
формою надання взаємної допомоги
держав у боротьбі із транснаціональними проявами злочинності, в ході
якої забезпечуються невідворотність
покарання осіб, що переховуються
від органів досудового розслідування. Як показує аналіз міжнародно-правової основи, екстрадиція
реально функціонує у вигляді комплексного правового інституту, який
донедавна не був законодавчо закріплений у правовій системі України,
тоді як договірна практика вирішення екстрадиційних питань налічує
декілька десятиліть.
Ухвалення Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК)
України 2012 року і закріплення в
ньому порядку видачі осіб, які підлягають екстрадиції, надало подальшого розвитку інституту екстрадиції в національній правовій системі
та чіткого наділення прокурора повноваженнями щодо її здійснення.

У розрізі кримінального процесу
і процедур екстрадиції особлива
роль на стадії досудового розслідування належить органам прокуратури, що обумовлено специфікою
її діяльності. Предметом прокурорського нагляду за законністю видачі осіб є дотримання законних прав
і свобод громадян у ході реалізації
процедур екстрадиції, а також законність рішень, що приймаються
відповідними органами. Головними завданнями прокурора на цьому
напрямку його діяльності є попередження й припинення порушень
прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, що включені
до процесів екстрадиції, а також –
забезпечення встановлених законодавством умов і порядку проведення процедур екстрадиції [1].
В умовах євроінтеграційних процесів, що відбуваються в Україні,
правове регулювання екстрадиції
потребує подальшого вдосконалення та подолання правових прогалин
у цій сфері. Проблема визначення
суті екстрадиції зумовлена також
комплексним характером екстрадиційних правовідносин, тому що
вони виникають з підстав, передбачених не лише національними нормами, але й міжнародними угодами
та договорами.
Формою міжнародного співробітництва Генеральної прокуратури
України під час досудового розслідування виступає міжнародна
правова допомога, що є її офіційною діяльністю та відбувається на
підставі міжнародних договорів.
Договори про правову допомогу забезпечують найбільш повне здійс-
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час проведення досудового розслідування у формі процесуального
керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений доручати
органу досудового розслідування виконання запиту (доручення)
компетентного органу іноземної
держави про міжнародну правову
допомогу або перейняття кримінального провадження, перевіряти
повноту та об’єктивність розслідування у перейнятому кримінальному провадженні. Керівник органу
досудового розслідування, слідчий
зобов’язані виконувати доручення
та вказівки, а оперативні підрозділи – доручення прокурора, які надаються у письмовій формі [6, 22].
Також повноваження прокурора щодо екстрадиції передбачені
у пункті 18 ч. 2 ст. 36 КПК України,
згідно з якими прокурор уповноважений перевіряти перед направленням прокуророві вищого рівня документи органу досудового
розслідування про видачу особи
(екстрадицію), повертати їх відповідному органу з письмовими вказівками, якщо такі документи необґрунтовані або не відповідають
вимогам міжнародних договорів,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, чи
законам України. В пункті 19 вказаної статті КПК України прокурору надано повноваження доручати
органам досудового розслідування
проведення розшуку і затримання
осіб, які вчинили кримінальне правопорушення за межами України,
виконання окремих процесуальних дій з метою видачі особи
(екстрадиції) за запитом компе-
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нення національної юрисдикції й
уникнення конфлікту юрисдикцій – саме з цією метою їх укладають держави [2, 226]. Міжнародні
договори про правову допомогу є
переважно двосторонніми. В окремих випадках, за умови наявності певних інтеграційних процесів,
питання правової допомоги вирішують на підставі багатосторонніх угод. Україна бере участь у
двох таких системах міжнародної
правової допомоги – Раді Європи
і Співдружності Незалежних Держав (СНД). У рамках Ради Європи
укладено низку договорів: Євро
пейську конвенцію про видачу
правопорушників 1957 року з Додатковими протоколами до неї 1975
і 1978 років [3]; Європейську конвенцію про взаємну допомогу
у кримінальних справах 1959 року
з Додатковими протоколами до неї
1978 і 2001 років [4] тощо. У рамках
СНД – це один багатосторонній
договір – Конвенція про правову
допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних
справах 1993 року [5].
Щодо прокурорського нагляду за
екстрадицією під час досудового
розслідування, він не передбачений
міжнародними документами, а реалізується виключно на підставі національного законодавства України.
На національному рівні КПК
України наділив прокурора широким колом повноважень щодо на
гляду за додержанням законів при
здійсненні екстрадиції. Так, відповідно до пункту 17 ч. 1 ст. 36 КПК
України, прокурор, здійснюючи
нагляд за додержанням законів під
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тентного органу іноземної держави [6, 22]. Тобто органи прокуратури наділені 2 видами повноважень,
а саме: реалізації функцій нагляду, а також безпосередньої участі
у процедурах екстрадиції. Цьому є підтвердження: у ч. 1 ст. 545
КПК України зазначено, що центральними органами України щодо
видачі особи (екстрадиції), якщо
інше не передбачено міжнародним
договором України, є, відповідно,
Генеральна прокуратура України
(у кримінальних провадженнях
під час досудового розслідування)
та Міністерство юстиції України
(у кримінальних провадженнях під
час судового провадження або виконання вироку) [6, 283].
Розглядаючи процедуру екстрадиції та проаналізувавши зміст
Конвенції про правову допомогу
і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах,
ми дійшли висновку, що особа може
бути видана іншій державі лише за
такі діяння, які за законами запитуючої і запитуваної сторін тягнуть
покарання у виді позбавлення волі на
строк не менше одного року або інше
більш тяжке покарання, а передана
для відбування покарання – якщо
вона позбавлена волі на строк не менше шести місяців або до неї застосоване більш тяжке покарання [5].
Аналізуючи означене через призму кримінально-процесуального
права і виходячи зі змісту ст. 574
КПК України, видачі підлягають
такі категорії осіб: підозрювані під
час провадження на стадії досудового розслідування; обвинувачені
(засуджені) у провадженнях на ста-

дії судового розгляду або виконання вироку [6, 297].
Також при розгляді цього питання
необхідно зазначити, що основним
відомчим актом, який більш чітко
розмежовує порядок, повноваження прокурорів та освітлює окремі
питання прокурорського нагляду
за законністю екстрадиції, є наказ
Генерального прокурора України
«Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі
міжнародно-правового співробітництва» від 22 листопада 2014 р.
№ 8гн. Зокрема, у межах здійснення
нагляду в галузі міжнародного співробітництва прокурори всіх рівнів
відповідно до наказу повинні:
– забезпечувати виконання підпорядкованими прокурорами та
органами досудового розслідування вимог ст. 575 КПК України щодо
видачі особи (екстрадиції); вивчати матеріали кримінального провадження стосовно встановленої
або затриманої за кордоном особи
зі складанням висновку щодо обґрунтованості звернення, наявності
умов для екстрадиції такої особи та
відповідності документів органу
досудового розслідування вимогам
міжнародних договорів і чинного
законодавства України;
– здійснювати нагляд за додержанням правоохоронними органами України вимог ст.ст. 208, 582
КПК України при затриманні розшукуваної особи за умови наявності звернення компетентного органу іноземної держави, яке повинно
містити відповідну інформацію,
передбачену міжнародним договором;
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в Одеській області, отримання від
останніх відповідної інформації
щодо перебування у міждержавному розшуку за кожною особою
окремо) виявлено 6 іноземців, які
перебувають у міждержавному розшуку та водночас притягуються
до кримінальної відповідальності
за вчинення злочинів на території
України. Більшість із цих осіб розшукувались за вчинення особливо
тяжких та тяжких злочинів (вбивства, розбої, викрадення людини,
вимагання тощо). Стосовно всіх
зазначених іноземців проведені
екстрадиційні перевірки у порядку
ст. 587 КПК України, вони видані
(вирішується питання про видачу)
до іноземних країн [8].
Також, розглядаючи повноваження прокурора у сфері нагляду за
реалізацією екстрадиції осіб, які
вчинили кримінальні правопорушення, з метою забезпечення законності цього процесу, необхідно
зазначити, що прокурор у порядку
нагляду перевіряє законність затримання осіб, які перебувають в
міжнародному (міждержавному)
розшуку, готує клопотання про
застосування до таких осіб тимчасового арешту до надходження запиту про екстрадицію. Так,
прокурор, у межах територіальної
юрисдикції якого здійснено затримання, зобов’язаний: перевірити на
додержання законодавства України
і міжнародних договорів порядок,
підстави та мотиви затримання; перевірити відповідність затриманої
особи розшукуваній; перевірити
можливість видачі (екстрадиції)
особи до запитуючої сторони та
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– за кожним фактом затримання
іноземця або особи без громадянства, розшукуваних компетентними органами іноземних держав
для притягнення до кримінальної
відповідальності чи виконання
вироку суду, проводити перевірку наявності законних підстав для
затримання, відповідності процесуального оформлення затримання
законодавству України, своєчасності та повноти виконання органом, що здійснив затримання, вимог ст.ст. 208, 582 КПК України;
– забезпечувати додержання законних прав особи у процесі видачі (екстрадиції), а також при
перейнятті кримінального провадження від іноземної держави;
– вживати заходів щодо попередження порушень українськими
органами досудового розслідування конституційних прав громадян
при оголошенні особи у міжнародний розшук та вирішенні питань,
пов’язаних з її екстрадицією;
– принципово реагувати на порушення законодавства з питань
міжнародного співробітництва під
час кримінального провадження,
вживати заходів до відновлення
порушених прав осіб, притягнення
винних до відповідальності [7].
Що стосується практики, то слід
згадати Одеську обласну прокуратуру як приклад ефективної діяльності з питань екстрадиції. Так,
у 2014 році Одеською обласною
прокуратурою шляхом відповідних звірок (шляхом витребування
відповідних списків іноземців та
осіб без громадянства, направлення їх до УІАЗ ГУ МВС України
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відповідну підставу видачі (екстрадиції); скласти і негайно направити
відповідне повідомлення про затримання особи, яка розшукується
компетентними органами іноземної держави, до прокуратури Автономної Республіки Крим, області,
міст Києва чи Севастополя.
Після затримання до такої особи
має бути застосований тимчасовий
арешт. Для застосування тимчасового арешту прокурор повинен
звернутися до слідчого судді, у
межах територіальної юрисдикції
якого здійснено затримання, із клопотанням про застосування тимчасового арешту. Зазначене клопотання має бути розглянуто слідчим
суддею у найкоротший строк, але
не пізніше сімдесяти двох годин з
моменту затримання особи. Так,
згідно з пунктом 10 ч. 1 ст. 541 КПК
України, тимчасовий арешт – це
взяття під варту особи, розшукуваної за вчинення злочину за межами України, на строк, визначений
у КПК України або міжнародному
договорі України, до отримання запиту про видачу (екстрадицію).
Також ми вважаємо за потрібне
звернути особливу увагу на такий
інститут, як екстрадиційна перевірка, та роль прокурора під час її
здійснення. Це діяльність визначених законом органів щодо встановлення та дослідження передбачених міжнародним договором
України, іншими актами законодавства України обставин, що можуть
перешкоджати видачі особи (екстрадиції), яка вчинила злочин. Екстрадиційна перевірка проводиться
центральним органом України або

за його дорученням чи зверненням
прокуратури Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і
Севастополя упродовж шістдесяти
днів, причому цей строк може бути
продовжено відповідним центральним органом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 587 КПК
України, тільки прокурор уповноважений проводити екстрадиційну
перевірку за дорученням (зверненням) центрального органу України
з питань видачі осіб. Виключно до
повноважень прокурора належить
підготовка за результатами екстрадиційної перевірки висновку щодо
можливості видачі особи іноземній
державі (ч. 3 ст. 587 КПК України).
У разі прийняття рішення про відмову у видачі особи центральний
орган повідомляє про це компетентний орган іноземної держави,
а також особу, щодо якої воно прий
няте. Якщо до особи застосовано
екстрадиційний арешт, то прокуратурі обласного рівня одночасно
доручається невідкладно забезпечити звільнення особи з-під варти
на підставі та з додержанням вимог
ч. 2 ст. 586 КПК України [6, 297].
Проаналізувавши вищевикладе
не, слід зазначити, що прокуратура займає ключову позицію під
час прийняття та реалізації процесуальних рішень у кримінальному
провадженні на стадії досудового
розслідування щодо видачі осіб
(екстрадиції), які безпосередньо
стосуються прав та свобод таких
осіб, особливо при застосуванні до
них запобіжних заходів і фактичної видачі. Це, відповідно, вимагає
дотримання суворого режиму дис-
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ципліни та законності в діяльності
органів досудового розслідування,
чіткого виконання ними своїх службових обов’язків. В межах нагляду
за додержанням законності під час
видачі злочинців особливі повноваження в системі органів прокуратури має Генеральна прокуратура
України, на яку покладаються як

функції здійснення видачі (екстрадиції) підозрюваних, обвинувачених у кримінальних провадженнях
під час досудового розслідування,
так і здійснення прокурорського
нагляду за додержанням гарантій
прав та свобод людини під час розгляду запитів про екстрадицію осіб,
видачі яких вимагають інші країни.
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Донець К. Прокурорський нагляд за здійсненням видачі особи
(екстрадиції) у кримінальних провадженнях під час досудового розслідування.
Стаття присвячена особливостям прокурорського нагляду за здійсненням процесу видачі особи (екстрадиції) у кримінальному провадженні
під час досудового розслідування. Розглянуто повноваження Генеральної
прокуратури України щодо надання міжнародної правової допомоги, підстави та порядок видачі особи, наочний приклад підвищення ефективності діяльності з питань міжнародного співробітництва.
Ключові слова: Генеральна прокуратура України; міжнародні договори; видача особи (екстрадиція); досудове розслідування; прокурорський
нагляд; екстрадиційна перевірка.
Донец Е. Прокурорский надзор за осуществлением выдачи лица
(экстрадиции) по уголовным производствам во время досудебного
расследования.
Статья посвящена особенностям прокурорского надзора за осуществлением процесса выдачи лица (экстрадиции) в уголовном производстве
в ходе досудебного расследования. Рассмотрены полномочия Генеральной
прокуратуры Украины по предоставлению международной правовой помощи, основания и порядок выдачи лица, практический опыт повышения
эффективности деятельности по вопросам международного сотрудничества.
Ключевые слова: Генеральная прокуратура Украины; международные
договоры; выдача лица (экстрадиция); досудебное расследование; прокурорский надзор; экстрадиционная проверка.
Donets K. Рublic prosecutor’s supervision over realization of extradition
on criminal proceedings during pre-trial investigation.
The article is dedicated to peculiarities of public prosecutor’s supervisionover
realization of extradition in criminal proceedings during pre-trial investigation.
Authorities of General Prosecutor’s Office of Ukraine about giving the international legal aid are considered, conditions and order of extradition, practical
experience of increase of efficiency activity about the questions of international
cooperation is considered.
Keywords: General Prosecutor’s Office of Ukraine; international agreements;
extradition; pre-trial investigation; public prosecutor’s supervisionover; extraditable revision.
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Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов’язаним із втручанням у права і свободи
особи. Згідно зі ст. 160 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України, сторони кримінального провадження
мають право звернутися до слідчого судді під час досудового
розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 Кодексу. У статті 163 КПК України
передбачено два порядки розгляду слідчим суддею, судом
двох видів клопотань (виділено авт.) про тимчасовий доступ
до речей та документів [1].
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К

римінальне процесуальне
законодавство передбачає,
по суті, змагальну процедуру розгляду в суді клопотання про
застосування запобіжного заходу
за обов’язкової участі як прокурора, так і підозрюваного, його захисника, законного представника, крім
випадків, коли підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.
Це вимагає активної діяльності
прокурора з обґрунтування підстав
для застосування саме цього запобіжного заходу щодо підозрюваного [2, 465–470].
При вирішенні означеного питання
прокурор зобов’язаний ознайомитися з матеріалами, що дають підстави
для тимчасового доступу до речей
і документів, перевірити законність
отримання доказів [3]. Такий підхід
повинен застосовуватись і при реалізації ч. 3 ст. 40 КПК України.
Дослідженню проблем ролі та
місця прокурора в механізмі тимчасового доступу до речей і документів у своїх наукових працях

приділяли увагу такі відомі вчені, як С.В. Андрусенко, В.Д. Берназ, І.В. Гловюк, В.В. Коваленко,
Л.Д. Удалова та інші. Безумовно,
ідеї вітчизняних науковців вплинули на удосконалення механізму
правового регулювання нового для
КПК України інституту. Однак у
працях цих учених питання місця
та ролі прокурора у визначеному
темою статті заході забезпечення
не було предметом розгляду.
Отже, зупинимось на цьому аспекті та розглянемо декотрі спільні
недоліки і проблеми тимчасового
доступу до речей та документів у
цілому і, з огляду на обмеженість
обсягу статті, зокрема виділимо
деякі особливості тимчасового доступу до речей і документів, які
містять охоронювану законом таємницю.
Метою цієї публікації є науково-практичне з’ясування існуючих
прогалин у законодавстві та ролі
прокурора в механізмі тимчасового
доступу до речей і документів.
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стим застосуванням тимчасового
доступу до речей і документів порівняно з можливістю їх вилучення
(глава 15 КПК України). Зокрема,
у кримінальному провадженні
може йтися про всі без винятку фінансові документи або укладені договори підприємства за певний рік.
При цьому документи вилучають
у юридичної особи, а ймовірним
підозрюваним може бути тільки
фізична особа – керівник цього підприємства. Останньому ж офіційно
не повідомляють про підозру, щоб
не починали спливати строки розслідування [4, 7–8].
Як у теорії, так і на практиці важливе значення має визначення обсягу
достатніх обставин, які підлягають
доведенню під час складання/погодження клопотання прокурором
та подальшою його перспективою
в судовому розгляді. При розгляді
клопотання (погодженні клопотання прокурором) (виділено авт.) про
тимчасовий доступ до речей та інших об’єктів до обставин, що складають локальний предмет доказування,
належать: 1) факт перебування або
можливості перебування речей та інших об’єктів права власності у володінні певної фізичної або юридичної
особи; 2) факт, що речі та інші об’єкти права власності не відносяться до
таких, до яких доступ заборонено
(ст. 161 КПК України); 3) суттєвість
їхнього значення для встановлення
важливих обставин у кримінальному провадженні самих по собі або в
сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання; 4) неможливість їх вилучення
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У процесі реалізації інституту
тимчасового доступу до речей і документів наявні проблеми, які пов’язані із: 1) суб’єктами, зобов’язаними надати тимчасовий доступ;
2) суб’єктами, уповноваженими на
звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ;
3) метою тимчасового доступу;
4) тимчасовим доступом, наданим
прокурору у порядку ст. 615 КПК
України (виділено авт.); 5) об’єктами, до яких може бути застосовано тимчасовий доступ; 6) розмежуванням тимчасового доступу
до речей і документів із слідчими
(розшуковими) діями та негласними слідчими (розшуковими) діями; 7) зловживанням механізмом
вилучення речей і документів під
час проведення їх огляду всупереч положенню ч. 5 ст. 237 КПК
України (оскільки під час огляду
публічних місць і приміщень не
потрібно дозволу слідчого судді на
вилучення виявлених документів
чи речей, цим користуються слідчі,
оглядаючи певні документи в офісах підприємств); 8) процесуальним порядком розгляду клопотання
про тимчасовий доступ до речей
і документів, визначенням процесуального статусу осіб, які беруть
участь у судовому розгляді даного
клопотання, та наслідками неявки
цих осіб; 9) змістом видів (виділено авт.) клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів
та додатків до нього; 10) підтвердженням факту знаходження речей
і документів у особи; 11) терміном
дії ухвали про дозвіл на доступ (виділено авт.); 12) непропорційно ча-
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без застосування тимчасового доступу до речей та інших об’єктів права
власності; 5) необхідність форми
тимчасового доступу (ознайомлення, виготовлення копій, вилучення
(виїмки)) [5, 86–89; 6, 295; 7, 203],
як це передбачено у ст. 159 КПК
України, з обов’язковим доведенням
обставин, передбачених у ч. 3 ст. 132
КПК України, а також, коли вони не
становлять або не мають у собі речей
і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Під час розгляду питання про застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження
сторони повинні надати слідчому
судді достатні докази обґрунтованості обставин та дієвості саме
такого заходу, на які посилаються
у вигляді належним чином завірених додатків. Саме тому обов’язок
доказування у даному випадку
слід розуміти як необхідність для
сторони кримінального провадження надати належні, допустимі, достовірні та достатні докази
підтвердження умов, зазначених
у клопотанні, як підставу для тимчасового доступу до речей та документів [6, 296] з метою встановлення істини у даному кримінальному
провадженні.
З точки зору практики основною
проблемою є те, що слідчі не повністю розуміють поняття документів
та речових доказів, не розмежовують
їх, з приводу чого подається клопотання: тимчасового доступу до документів чи до речей [8, 60]. Тоді як
зміст ст. 98 КПК України розкриває
поняття речових доказів, а ч. 2 ст. 99
КПК України закріплює визначен-

ня документів і одночасно наводить
їх перелік. Під річчю, в контексті
ст. 159 КПК України, розуміється
предмет матеріального світу, щодо
якого можуть виникати цивільні
права та обов’язки (ст. 179 Цивільного кодексу (далі – ЦК) України).
Саме з цих причин слідчим та прокурорам варто розмежовувати тимчасовий доступ до речей від тимчасового доступу до документів.
Неправильне розуміння правозастосовними органами положень
кримінального процесуального закону фактично зумовило підміну
слідчих (розшукових) дій заходом
забезпечення кримінального провадження, що вважаємо неприпустимим. При зверненні до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ
до речей і документів слідчими
не виконуються вимоги ч. 2 ст. 93
КПК України [1]. Тобто попередньо
потрібно звернутись до фізичних
чи юридичних осіб за отриманням
речей або документів за умови, що
не існує реальної загрози їх зміни
чи знищення і особа, у володінні
якої вони знаходяться, бажає добровільно їх надати. На слідчого,
прокурора під час судового розгляду клопотання покладається тягар
доказування факту того, що вони
використали повноваження стосовно збирання доказів, отримати дані
речі або документи шляхом застосування ч. 2 ст. 93 КПК України не
є можливим, а отже, виникає необхідність використання положень
глави 15 КПК України. Вказані обставини повинні бути зрозумілими
зі змісту клопотання і доданих до
нього матеріалів.
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вини, щоб можна було здійснити
розгляд такого клопотання без виклику особи і тим самим не обмежити її права. Перелік таких доказів законодавчо не визначений, але
він залежить від зібраних органом
досудового розслідування даних,
які обґрунтовують зазначені в клопотанні обставини (виділено авт.).
При цьому можливість доказування наявності такої загрози є
не завжди. Зокрема, це стосується щойно розпочатих проваджень,
коли ще не проведено достатніх
слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій,
результати яких могли б довести
слідчому судді, що особа, яка не є
підозрюваною та у володінні якої
перебувають речі або документи,
важливі для розслідування, може
свідомо їх змінити чи знищити
з метою уникнення відповідальності (або сприяння у цьому іншим
особам) [9, 184].
Як бачимо, у ч. 2 ст. 163 КПК
України закріплений досить високий стандарт доказування для
розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Надання достатніх доказів
реальності загрози речам та іншим
об’єктам права власності є ускладненим, оскільки потребує аналізу
й оцінки суб’єктивної зацікавленості власника, якому належать
або в якого знаходяться речі, його
намірів, мотивів та підтвердження
цієї загрози відповідними фактичними даними (документами тощо).
Неправильна оцінка реальності
загрози може призвести до пошкодження, знищення, приховування
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Як було зазначено, особливістю
інституту тимчасового доступу є
суб’єкти, у володінні яких знаходяться речі й документи. Може
бути, що надання тимчасового доступу до документів, які містяться
в матеріалах кримінальних справ
(проваджень), що перебувають у
провадженні органів досудового
розслідування, залишаються без
задоволення. Якщо матеріали кримінального провадження, здійснюваного органами досудового розслідування, належать до таємниці
досудового слідства, особа повинна
безпосередньо звернутись до слідчого чи прокурора з приводу надання дозволу до вказаних документів
в обсязі, який вони визнають можливим [1].
Більш проблематичним з правової точки зору є отримання речей
і документів, які знаходяться у володінні/власності неповнолітньої
особи. Вказана обставина обов’язково повинна враховуватись прокурором при складанні/погодженні
клопотання.
Цікавим аспектом, що міститься
у ч. 2 ст. 163 КПК України, є вимога
наявності доказів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Як зазначають
І.В. Гловюк та С.В. Андрусенко,
реальність загрози є оціночною
категорією, що значно ускладнює
застосування цієї норми на практиці [6, 294]. Під час складання клопотання слідчим факт існування
реальної загрози знищення потрібно мотивувати належними, допустимими та достатніми доказами
на підтвердження вказаної обста-
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речей та інших об’єктів права власності [10]. Крім того, особа, у володінні якої знаходяться подібні речі
та документи, отримавши судовий
виклик, вже зможе або приховати
їх, або знищити, будучи зацікавленою у цьому; або іншим чином
підготуватися до негативного для
неї розвитку подій у разі винесення
ухвали про надання тимчасового
доступу. Тому, як вбачається, доцільніше було б закріпити інший
стандарт доказування для прий
няття цього рішення – розумної
підозри про можливість зміни або
знищення речей чи документів, що
дало б змогу приймати рішення
про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, аналізуючи її статус у кримінальному
провадженні або взаємовідносини
із суб’єктами кримінального провадження, і це не зобов’язувало би
суб’єкта подання клопотання надавати достатню сукупність доказів про наявність реальної загрози
[6, 295; 11, 178–179].
Важливість доведення категорії
«існування реальної загрози зміни
або знищення речей і документів»
безпосередньо впливає на можливість прокурором отримати розпорядження про надання можливості
вилучити речі або документи та
здійснити розгляд такого клопотання без участі особи, у володінні
якої перебувають певні речі або документи, у найкоротші строки.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК
України, слідчий суддя, суд в ухва
лі про надання доступу до речей
і документів може дати розпоря-

дження про вилучення речей або
документів. Однак подібне вилучення пов’язане з наявністю однієї
з таких самостійних підстав: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі
або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження, або є підстави
вважати, що вона не здійснить таку
передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2) речі та документи містять охоронювану законом таємницю, і таке
вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу
забезпечення та має значення для
встановлення обставин кримінального провадження (лише шляхом
вилучення оригіналів документів
можливе з’ясування тих чи інших
обставин, на які орган досудового
розслідування посилається у клопотанні). На це справедливо вказує
у своїх узагальнення про застосування заходів забезпечення Вищий
спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних
справ (далі – ВССУ).
Застосування механізму вилучення оригіналів документів автоматично призводить до появи
в особи (в якої їх вилучили) права
апеляційного оскарження ухвали
слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, якою
дозволено вилучення речей і документів, а саме тих, які посвідчують
користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або
інших, за відсутності яких фізична
особа – підприємець чи юридична
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Інформаційний лист) вказується на
виключний характер застосування вилучення речей чи документів
(ч. 7 ст. 163 КПК України) під час
отримання до них доступу та підстави й умови для його застосування [12], які варто враховувати при
погодженні/складанні клопотання
прокурором, а також з’ясовувати,
чи має право зазначена в клопотанні особа проводити зазначену
процесуальну дію з урахуванням
наданих їй прав під час досудового розслідування, які передбачені
статтями КПК України (потерпілий
такого права не має).
Відсутність у клопотанні вказівки
на особу, яка має надати доступ до
речей або документів, призводить
до того, що клопотання є безпредметним, тому не може бути визнано обґрунтованим і прийнятим до
розгляду. З цього, відповідно до положення пункту 4 ч. 1 ст. 164 КПК
України, випливає необхідність зазначення у клопотанні повних відомостей про юридичну чи фізичну
особу, їхню юридичну адресу (потрібно вказати найменування та адресу юридичної особи, її філії або
представництва, де можуть знаходитись речі або інші об’єкти).
Водночас, як зазначає О.Ю. Татаров, щоб отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ
до відомостей про відкриті банківські рахунки, рух коштів по них,
кредитні справи, що зберігаються
в банківських установах, необхідно дочекатись явки до суду представника банківської установи.
При цьому явка до органу досудового розслідування та суду такого
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особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність
(пункт 10 ч. 1 ст. 309 КПК України).
У контексті ст. 159 ЦПК України
вилучення (виїмка) оригіналів документів може перешкодити або
завдати шкоди діяльності юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності.
При складанні/погодженні прокурором клопотання про вилучення оригіналів документів, за
відсутності яких фізична особа –
підприємець чи юридична особа
позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, пропонуємо користуватись узагальненнями,
проведеними Апеляційним судом
м. Києва щодо судової практики
розгляду слідчими суддями клопотань сторін кримінального провадження про тимчасовий доступ
до речей та документів відповідно до ст.ст. 159–166 КПК України.
У вказаному узагальненні вдало,
з нормативним обґрунтуванням
розкрито перелік та юридично
значимі наслідки вилучення низки оригіналів документів, за відсутності яких унеможливлюється
діяльність суб’єкта господарювання, через що останній наділяється
виключним правом на оскарження
ухвали слідчого судді.
У пункті 18 Інформаційного
листа ВССУ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею
суду першої інстанції судового
контролю за дотриманням прав,
свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення
кримінального провадження» від
5 квітня 2013 р. № 223-558/0/4-13 (далі –
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представника установи, що не має
представництва у регіоні, де здійснюється розслідування, виглядає
сумнівною (жодним чином не гарантованою) [9, 184]. Аналогічна
проблема пов’язана з тим, що зазвичай неможливо виконати вимоги
ст. 163 КПК України щодо судового
виклику за повісткою до слідчого судді особи, володільця речей
і документів, яка є представником
оператора мобільного зв’язку, власником інтернет-магазину, представником філії (з огляду на специфіку
підприємницької діяльності власники і представники філій «розкидані» по різних регіонах держави)
тощо [8, 182]. З практичної точки
зору, неявка такої особи до слідчого
судді, навіть у випадку обов’язковості, унеможливлює застосування
до неї примусових заходів, через
відсутність закріпленого у КПК
України процесуального статусу
для такої особи. Водночас постає
питання: яким комплексом прав та
обов’язків володіє така особа, якщо
вона не є учасником кримінального провадження, а тільки володільцем речей і документів (наприклад,
банк, провайдер тощо), і взагалі,
чи повинна вона володіти будьяким комплексом повноважень? Але
якщо така особа набуває статусу
учасника судового процесу, то наявність комплексу прав та обов’язків
є обов’язкова. Тому ми пропонуємо доповнити КПК України новою
статтею 72-1 за назвою: «Володілець
речей, документів, інформації та інших об’єктів».
Ще одне спірне питання, яке виникає при розгляді клопотань да-

ної категорії, стосується органу
досудового розслідування, на який
слід покладати обов’язок виконання ухвали про тимчасовий доступ
до речей і документів, що територіально знаходяться в іншому, ніж
те, де проводиться досудове розслідування, місці, оскільки законодавцем вирішення цього питання
не передбачено. Судова практика
свідчить про те, що виконання таких ухвал переважно покладається
на слідчого або прокурора, який
звернувся з відповідним клопотанням [13]. Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК
України, слідчий, прокурор має
право своєю постановою доручити проведення слідчих (розшукових) дій іншому органу досудового розслідування на території, що
знаходиться під його юрисдикцією, який зобов’язаний її виконати.
Як приклад наведемо злочини, що
розслідуються слідчими податкової міліції. Підприємства – платники податків розосереджені по всій
території держави, і незважаючи
на закріплений у ч. 6 ст. 218 КПК
України порядок доручення про
тимчасовий доступ до речей і документів, представники підприємств
та установ відмовляються виконувати ухвали суду з підстав надання
їх не уповноваженою на те особою.
Водночас, у підпункті 2 пункту 17 Інформаційного листа зазначено, що особа, вказана в ухвалі
слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів
як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165
КПК України надати тимчасовий
доступ до визначених в ухвалі ре-
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яким передує тимчасовий доступ.
Така процедура суттєво ускладнює
роботу слідчого і унеможливлює
своєчасність проведення першочергових слідчих (розшукових) дій,
що, зі свого боку, дає можливість
злочинцям знищити докази чи вносити зміни до об’єктів, які підлягають вилученню і подальшому експертному дослідженню. У зв’язку
з викладеним необхідно чітко визначити термін розгляду вказаних
клопотань. Тому ч. 2 ст. 159 КПК
України необхідно викласти у такій редакції: «Тимчасовий доступ
до речей і документів здійснюється
на підставі ухвали слідчого судді,
суду, яка повинна бути винесена
протягом 6 годин з моменту надходження клопотання».
Відповідно до пункту 7 ч. 1 ст. 164
КПК України, строк дії ухвали про
тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення. Однак
при отриманні таких ухвал стосовно доступу до документів з інформацією, що знаходиться в операторів мобільного зв’язку (скажімо, про
абонентський номер), існує проблема зі строками виконання цих
ухвал: оператори можуть надавати
відповідну інформацію упродовж
2–4 тижнів. Тому сторона захисту
наполягає на неналежності отриманих доказів, коли відповідна ухвала
була спрямована до оператора мобільного зв’язку в межах встановленого строку її дії, однак інформація
з відповіддю надійшла після спливу місячного строку.
При направленні ухвали до іноземної держави про витребування
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чей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого
судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення
слідчого.
Виходячи із зазначеного вище та
положення пункту 5 ч. 1 ст. 36 КПК
України, у прокурора відсутнє право надавати доручення працівнику
оперативного підрозділу на виконання ухвали слідчого судді про
тимчасовий доступ до речей і документів. Аргумент щодо уповноваженості слідчого надавати доручення оперативним працівникам
виконувати такого роду ухвалу є
сумнівним, з огляду на положення
ст.ст. 40 та 41 КПК України.
За своєю сутністю, правовою
природою, видами, класифікацією,
особливостями проведення тимчасовий доступ до речей і документів, безперечно, є процесуальною
дією, а не слідчою (розшуковою)
дією, як це передбачено у пункті 5 ч. 1 ст. 36, ст.ст. 40 і 41 КПК
України. Однак одним із критеріїв
допустимості доказів є отримання
його належним суб’єктом, тому
така ситуація може призвести до
визнання доказу, отриманого оперативним працівником на підставі
доручення прокурора, недопустимим. Виходом із цієї ситуації є
зазначення в самому клопотанні з
подальшим перенесенням в ухвалу слідчого судді разом із даними
слідчого/прокурора також даних
оперативного підрозділу.
Проблемним є питання щодо
своєчасності проведення першочергових слідчих (розшукових) дій,
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інформації в оператора мобільного
зв’язку щодо абонентського номера існує необхідність в отриманні
відповідної ухвали суду України
про надання тимчасового доступу до речей і документів, строк дії
якої не може перевищувати одного
місяця. У подальшому такі запити залишаються без виконання,
тому що компетентні органи іноземної держави отримують запит,
коли строк дії відповідної ухвали
вже закінчився. Тому вважається
за доцільне внести зміни до КПК
України щодо більшого строку дії
таких ухвал.
Складнощі виникають при виконанні ухвали слідчого судді про
тимчасовий доступ до речей і документів, передусім інформації,
яка перебуває у володінні операторів мобільного зв’язку та банків,
через значну територіальну віддаленість володільців інформації, їх
протидію та обмежений 30-денний
термін дії ухвали. Усунути проблеми, пов’язані з віддаленістю місця
виконання ухвали про тимчасовий
доступ до речей і документів та
одночасною забороною здійснення
процесуальних дій оперативними
підрозділами за дорученням, можна за допомогою змін до пунктів 1
і 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, які
пропонується викласти в такій
редакції: «1) прізвище, ім’я та по
батькові особи, яка звернулась до
суду для отримання права тимчасового доступу до речей і документів, а також дані правоохоронного органу, який представляє
вказана особа; … 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасо-

вий доступ до речей і документів
з можливостями їх вилучення на
строк до шести місяців і одноразового застосування».
Відповідно до пункту 4 ч. 1 ст. 8
Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», оперативні підрозділи мають право
звертатися до слідчих суддів суду
першої інстанції з клопотанням про
тимчасовий доступ до документів, як встановлено у ст.ст. 159–166
КПК України, з урахуванням специфіки суб’єктів оперативно-розшукової діяльності та мети її здійснення: для отримання документів
і даних, які характеризують діяльність юридичної особи та спосіб
життя окремих осіб, підозрюваних
у підготовці або вчиненні злочину,
чи джерела і розмір їхніх доходів.
Зважаючи на те, що вказаним Законом та КПК України не регламентовано процедуру ініціювання
відповідного клопотання, на нашу
думку, вирішувати це питання доцільно з урахуванням вимог ч. 6
ст. 9 КПК України, при цьому вбачається правильним подання таких
клопотань керівником відповідно
го оперативного підрозділу або
його заступником за погодженням
з прокурором [14]. Аналогічне вказується в пункті 11 Інформаційного
листа ВССУ «Про деякі питання
здійснення слідчим суддею апеляційної інстанції судового контролю
за дотриманням прав, свобод та
інтересів осіб у кримінальному
провадженні» від 29 січня 2013 р.
№ 223-158/0/4-13.
З іншого боку, проблемою у правозастосуванні є питання розгляду
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та недоведення згаданих обставин,
що має оцінюватись як підстава
для відмови в задоволенні такого
клопотання [14]. Ми не погоджуємось із вказаною думкою: якщо
слідчий суддя призначив до розгляду клопотання і здійснив судовий виклик учасників процесу, то
тим самим він визнав факт обґрунтованості клопотання та повинен
з’ясувати поважність причини
неявки і бажання особи підтримувати заявлене клопотання. Наслідком першої неявки має бути
відкладення розгляду клопотання,
а другої – залишення без розгляду
(із застосуванням аналогії права)
через те, що останнім правом слідчий суддя нормами КПК України
не наділений. Хоча пункт 10 Інформаційного листа рекомендує
слідчим суддям повертати клопотання для усунення недоліків. На
користь подібного підходу свідчить також позиція Верховного
Суду України, викладена в пункті 8 Постанови Пленуму «Про деякі питання застосування судами
України законодавства при дачі
дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав
і свобод людини і громадянина під
час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» від 28 березня
2008 р. № 2. Така рекомендація є
цілком виправданою як з теоретичної точки зору, так і практичної, тому що повертати клопотання для доопрацювання у випадку
наявності незначних недоліків дає
змогу дотримуватись принципу
процесуальної економії.
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клопотань, які ґрунтуються на матеріалах із встановленим грифом
таємності, оскільки з огляду на відсутність у слідчих суддів відповідного допуску до роботи з таємними
документами слідчі та прокурори
ці матеріали до слідчого судді не
подають [14]. З урахуванням викладеного та обґрунтованості клопотання необхідно додавати до
клопотання розсекречені документи або довідки-витяги, належним
чином завірені.
Відзначимо, що у пункті 7 розглядуваного вище Інформаційного
листа № 223-558/0/4-13 передбачено
перелік матеріалів, які повинні додаватись до такого роду клопотання для обґрунтування заявлених у
ньому доводів. А в пункті 16 наголошується, що однорідні питання,
які потрібно з’ясувати в рамках одного кримінального провадження
шляхом застосування однакового
або різних видів заходів забезпечення, пов’язаних між собою (при
цьому необхідність з’ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у
рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній
ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для спільної реалізації
ст. 159, пункту 7 ч. 1 ст. 162 КПК
України.
Крім того, на думку ВССУ,
неявка без поважної причини сторони кримінального провадження,
якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне непідтримання поданого клопотання
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Разом з тим акцентуємо увагу
на висловленій позиції ВССУ, що
лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до
речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю,
зазначається про неможливість
іншим способом довести обставини, які передбачається довести за
допомогою цих речей і документів [14].
Зауважимо, що потребує внесення ясності питання компетентності
доступу до персональних даних та
інформації, яка міститься на особистих сторінках громадян в соціальних мережах (vk.com, facebook.com,
plus.google.com тощо) та в електронних поштових скриньках gmail.
com, yandex.ua та ін. [1].
Аналіз судової практики свідчить, що застосуванням заходу
забезпечення кримінального провадження органи досудового розслідування намагаються досягти
мети, яка саме таким заходам не
властива. Зокрема, це стосується
випадків, коли у клопотанні порушується питання про тимчасовий
доступ до речей і документів з метою збирання доказів [14].
Стосовно недоліків у клопотаннях про тимчасовий доступ до речей і документів через неправильне
оформлення, що перешкоджає їх
розгляду та призводить до причин
відмови, то рекомендуємо переглянути зроблені ВССУ узагальнення, де наявний чіткий їх перелік.
Зокрема, основними недоліками в
оформленні клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів, що перешкоджають їх розгляду,

є невиконання стороною кримінального провадження при зверненні до суду вимог, передбачених
у ст.ст. 132, 160, 163 КПК України,
а також неврахування положень
ст. 164 КПК України, які відсутні
у попередніх статтях, та недоведеність обґрунтованості клопотання
при його безпосередньому розгляді
належним чином завіреними матеріалами.
Відзначимо, що відсутність конкретного переліку документів з їх
назвою, описом, іншими відомостями, які дають можливість визначити речі і документи, до яких
наданий тимчасовий доступ, свідчить, що зміст такого клопотання
є необґрунтованим та безпідставним [1].
На нашу думку, положення, передбачене у ст. 615 КПК України,
яким прокурор наділяється правом у виняткових випадках надавати замість слідчого судді тимчасовий доступ, вимагає перегляду
ст. 15 Конвенції про захист прав
і основоположних свобод людини.
Отже, проаналізувавши у загальному вигляді норми глави 15 КПК
України та згрупувавши найбільш
поширені проблемні питання,
пов’язані з тимчасовим доступом
до речей і документів, доходимо
висновку, що в їх формулюванні є
істотні недоліки, які впливають на
праворозуміння та правозастосування. Наявний порядок інституту тимчасового доступу до речей
і документів утруднює ефективну
реалізацію прокурором повноважень у межах кримінального провадження.
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Комарницька О., Корчак М. Прокурор у механізмі реалізації тимчасового доступу до речей і документів.
Висвітлено проблемні питання, пов’язані із застосуванням тимчасового
доступу до речей і документів, та з’ясувано роль і місце прокурора в механізмі даного інституту.
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Комарницкая О., Корчак М. Прокурор в механизме реализации временного доступа к вещам и документам.
Освещены проблемные вопросы, связанные с применением временного
доступа к вещам и документам, и выяснены роль и место прокурора в механизме данного института.
Ключевые слова: следователь; прокурор; специалист; ходатайство; подготовка.
Komarnicka O., Korchak M. Prosecutor’s role in implementation of provisional access to objects and documents.
The article is devoted to issues related to implementation of provisional access
to objects and documents and clarification of prosecutor’s role in this institution.
Keywords: crime investigator; prosecutor; specialist; motion; preparation.

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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Олексій ГОРОХ,

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про умовнодострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким» від 26 квітня 2002 р.
№ 2 цьогоріч «відзначила» свою тринадцяту річницю [1]. У цьому документі Пленум Верховного Суду України висловив свою
позицію, зокрема, щодо правил застосування судами ст. 82
Кримінального кодексу (далі – КК) України.
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ивчення нами практики застосування судами норм
про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким (вивчено 520 рішень судів України) дає
змогу зробити висновок про те, що
суди в цілому правильно застосовують положення ст. 82 КК України.
Водночас внаслідок невирішеності Пленумом Верховного Суду
України низки питань у цій сфері
практика застосування декотрих
норм про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким є доволі неоднозначною.
Не сприяють стабільності судової
практики в аналізованій сфері й положення кримінально-правової доктрини. Проблемам заміни невідбутої частини покарання більш м’яким
присвятили дисертаційні та монографічні дослідження такі, зокрема,
українські юристи, як О.О. Дудоров,
В.П. Герасименко, Н.В. Коломієць,
Є.О. Письменський, С.В. Сахнюк,
В.В. Скибицький, В.І. Тютюгін,
О.В. Ус, І.С. Яковець, А.М. Ященко. Однак доводиться констатувати,
що у дослідженнях цих та інших
вітчизняних криміналістів погляди
щодо правил застосування ст. 82
КК України нерідко відрізняються
(що природно внаслідок 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 змін
і доповнень 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
(далі – Постанова).
Зазначимо, що в раніше опублікованих працях ми висвітлили окремі проблеми застосування норм
про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким [2–8]. Нами
також були висловлені пропозиції
щодо удосконалення судової практики в означеній сфері, що є «розпорошеними» по різних публікаціях. Тому в цій науковій роботі ми
концентровано акцентуємо на конкретних пропозиціях щодо змін та
доповнень до зазначеної вище постанови Пленуму Верховного Суду
України. Водночас вважаємо, що з
урахуванням значної емпіричної
бази нашого дослідження розроб
лені нами правила застосування
положень ст. 82 КК України вже
можуть бути використані в практиці застосування закону юристами.
Про види основних покарань,
невідбута частина яких може
бути замінена більш м’яким. Відповідно до ч. 1 ст. 82 КК України,
основними покараннями, невідбута
частина яких може бути замінена
засудженому на більш м’яке, є лише
обмеження волі та позбавлення волі
на певний строк. На цьому, до речі,
наголошено і в пункті 4 аналізованої Постанови.
Водночас у пункті 8 постанови
Пленуму Верховного Суду України
«Про практику призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному
батальйоні» від 28 грудня 1996 р.
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умовно-дострокове звільнення від
відбування покарання лише у тому
разі, коли вони сумлінною поведінкою та ставленням до праці довели
своє виправлення».
У судовій практиці трапляються
випадки розгляду судами подань
про заміну невідбутої частини виправних робіт штрафом на підставі положень не кримінального (!),
а кримінально-виконавчого законодавства – у зв’язку із зразковою поведінкою засудженого і його сумлінним ставленням до праці (ч. 2
ст. 46 Кримінально-виконавчого
кодексу (далі – КВК) України). Це
неправильне застосування закону
про кримінальну відповідальність,
оскільки таке не передбачено в ч. 1
ст. 82 КК України або в ч. 3 ст. 57
КК України і є підставою для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної (пункт 4 ч. 1
ст. 409, пункт 2 ч. 1 ст. 413 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України) чи касаційної (пункт 2 ч. 1 ст. 438 КПК
України) інстанцій.
З метою недопущення порушень
закону судами пункт 4 Постанови
від 26 квітня 2002 р. № 2 видається
доцільним доповнити положенням
у такій редакції: «Заміна невідбутої
частини виправних робіт штрафом
у зв’язку з тим, що засуджений став
на шлях виправлення, не передбачена Кримінальним кодексом
України. Тому практику судів, які
відмовляють у задоволенні подань
(клопотань) про заміну на підставі
ч. 2 ст. 46 КВК України виправних
робіт штрафом, слід визнати правильною».
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№ 15 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду
України від 26 грудня 2003 р. № 17),
зокрема, зазначено: «… відповідно до статей 81, 82 КК України, до
осіб, які відбувають покарання в
дисциплінарному батальйоні, може
бути застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання й заміна невідбутої частини
покарання більш м’яким (курсив –
авт.) лише у тому разі, коли вони
сумлінною поведінкою та ставленням до праці довели своє виправлення. Дані про це повинні бути
досліджені в судовому засіданні».
Отже, в розпорядженні юристів
для користування є дві постанови
Пленуму Верховного Суду України,
в яких діаметрально протилежно
висвітлена позиція вищої судової
інстанції щодо одного й того самого питання. В одній постанові, від
26 квітня 2002 р. № 2, Пленумом
чітко визначено, що основними покараннями, невідбута частина яких
може бути замінена засудженому
на більш м’яке, є лише обмеження волі та позбавлення волі на певний строк, а в іншій, від 26 грудня
2003 р. № 17, Пленум до таких основних покарань зарахував також
і тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.
З урахуванням того, що положення Постанови від 26 грудня 2003 р.
№ 17 суперечать кримінальному
законодавству, пункт 8 цієї постанови необхідно викласти у такій редакції: «… відповідно до статті 81
КК України, до осіб, які відбувають покарання в дисциплінарному
батальйоні, може бути застосовано
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Про заміну невідбутої частини покарання, визначеного за
сукупністю злочинів або вироків.
За змістом пункту 12 Постанови,
якщо покарання визначено за
сукупністю злочинів або вироків,
то суд, застосовуючи заміну невідбутої частини покарання більш
м’яким, повинен виходити із загального строку покарання, призначеного за сукупністю, і враховувати при цьому положення ч. 4
ст. 82 КК України. Водночас залишається відкритим питання про те,
з якого, встановленого у ч. 4 ст. 82
КК України строку, має виходити
суд. Тому пропонуємо пункт 12 Постанови доповнити таким, зокрема,
положенням: «При умовно-достроковому звільненні від відбування
покарання або заміні невідбутої
частини покарання, визначеного за
сукупністю злочинів або вироків,
суд має виходити зі строку покарання, визначеного у ч. 3 ст. 81
КК України або ч. 4 ст. 82 КК
України відповідно 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. 4 ст. 82 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,
зокрема, таким положенням: «Для
вирішення питання про те, чи фактично відбув засуджений передбачений рішенням суду строк покарання,
важливе значення має правильне
визначення початкового та кінцевого моменту обрахування відбування
покарання. 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 з 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 і щодо засудженого до позбавлення волі, який згідно з ч. 1 ст. 89
КВК України був залишений для
відбування покарання у слідчому
ізоляторі.
Кінцевий момент фактичного відбування засудженим строку покарання визначається відповідно до
положень ч. 3 ст. 81 КК України,
з урахуванням положень ст. 73
КК України».
Про підставу заміни невідбутої
частини покарання більш м’яким.
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«творчість», «фізкультура і спорт»,
«духовне відродження», «підготовка до звільнення»); 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.
Про сумлінність поведінки засуджених, що відбувають покарання
у виді обмеження волі чи позбавлення волі на певний строк, може
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
заохочень, 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 уник-
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Підставою заміни невідбутої частини покарання більш м’яким є те,
що засуджений став на шлях виправлення. Однак конкретних показників цього стану аналізована
Постанова не містить. У зв’язку з
цим пропонуємо пункт 2 Постанови
доповнити положенням такого змісту: «Підставою заміни невідбутої
частини покарання більш м’яким є
те, що засуджений став на шлях виправлення, що він має довести своєю сумлінною поведінкою і ставленням до праці.
Сумлінність поведінки засудже
ного 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 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»,
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нення покарання, тоді як реальна
поведінка свідчить про негативну спрямованість особистості, або
коли засуджені дотримуються вимог режиму тільки під контролем
з боку адміністрації.
Відмова у заміні невідбутої частини покарання більш м’яким
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 заміни невідбутої
частини покарання більш м’яким.
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 може 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 виробничо-

го 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 з благоустрою колоній
і прилеглих до них територій, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або допоміжні роботи 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.
Про сумлінну працю засудженого додатково може свідчити отримання ним заохочень».
Про види більш м’якого покарання, на яке може бути замінена
невідбута частина покарання у
виді обмеження або позбавлення
волі. У кримінальному законі не
визначено конкретних видів більш
м’якого покарання, на яке може
бути замінена невідбута частина покарання. Не міститься жодних рекомендацій стосовно цього
питання і в постанові 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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При заміні невідбутої частини
покарання більш м’яким засудженому має бути визначене покарання, необхідне і достатнє для його
подальшого виправлення та попередження нових злочинів. Більш
суворий вид покарання з числа передбачених законом визначається
лише у разі, якщо менш суворий
вид покарання буде недостатнім
для подальшого виправлення засудженого та попередження вчинення ним нових злочинів.
Визначаючи вид більш м’якого покарання у порядку ст. 82 КК
України, суди мають враховувати
положення кримінального закону
щодо неможливості застосування
при заміні невідбутої частини покарання певних видів покарань до
певних категорій осіб».
У судовій практиці неоднозначно
вирішується питання про заміну
невідбутої частини покарань у виді
обмеження чи позбавлення волі виправними роботами, у разі якщо
невідбута засудженим частина цих
покарань перевищує передбачену
законом максимальну межу покарання у виді виправних робіт. Так,
окремі суди відмовляють у задоволенні подань про заміну невідбутої засудженим частини покарань
у виді обмеження чи позбавлення
волі виправними роботами, оскільки невідбута частина засудженим
цих покарань перевищує установлену в ч. 1 ст. 57 КК України максимальну межу виправних робіт
у 2 роки [9]. Водночас інші суди вважають, що перевищення невідбутої засудженим частини покарань
у виді обмеження чи позбавлення
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За змістом ч. 1 ст. 82 КК України
особам, що відбувають покарання
у виді обмеження або позбавлення
волі, невідбута частина покарання може бути замінена будь-яким
більш м’яким строковим видом покарання.
Вважаємо, що пункт 5 Постанови необхідно доповнити таким
положенням: «Визначаючи вид та
міру більш м’якого строкового покарання, суд з урахуванням ступеня виправлення засудженого (його
ставлення до вчиненого злочину,
суспільного життя, режиму відбування покарання, майбутнього
життя та праці) має орієнтуватися на систему покарань (ст. 51
КК України), в якій покарання
розташовані від більш м’якого до
менш м’якого. Розглядаючи клопотання (подання) про заміну невідбутої частини покарання у виді
позбавлення волі на певний строк,
суд може замінити це покарання на
обмеження волі, арешт, виправні
чи громадські роботи, позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю
(у разі, коли злочин, за який засуджений відбуває покарання, був
пов’язаний з його посадою або із
заняттям ним певною діяльністю).
Невідбута частина покарання у виді обмеження волі може бути замінена арештом, виправними чи громадськими роботами, позбавленням
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (у разі,
коли злочин, за який засуджений
відбуває покарання, був пов’язаний
з його посадою або із заняттям ним
певною діяльністю).
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волі при його заміні встановленою
законом максимальною межею виправних робіт не є перешкодою для
застосування до засудженого ст. 82
КК України [10]. Остання позиція є
більш обґрунтованою.
Передусім зазначимо, що прямої
заборони такої заміни ані у кримінальному законодавстві, ані у зазначеній вище Постанові не міститься.
Видається, що встановлена законом вимога про необхідність призначення виправних робіт у межах
строків, установлених в Загальній
частині Кримінального кодексу
України для даного виду покарання, зумовлена необхідністю дотримання судом положень Загальної
частини цього Кодексу в кожній
справі. Закріпивши у ч. 1 ст. 82
КК України аналізоване положення, законодавець тим самим вимагає від суду дотримуватися правил
та особливостей застосування окремих видів покарання не лише при
визначенні виду та міри покарання
за вчинений злочин (пункт 2 ч. 4
ст. 374, ст. 420, пункт 4 ч. 1 ст. 436
КПК України), а й у подальшому
при виконанні судового рішення
(ст. 537 КПК України). Таке положення є однією із складових загальних засад призначення покарання
(пункт 2 ч. 1 ст. 65 КК України), що
має свій подальший прояв при вирішенні судом питання про звільнення від покарання, утворюючи
в такий спосіб «загальну засаду
звільнення від покарання».
Іншими словами, законодавець
визначив, що при вирішенні питання про заміну невідбутої частини покарань у виді обмеження

чи позбавлення волі виправними
роботами, суд не може призначити виправні роботи на строк більший, ніж 2 роки, і відрахувати в
дохід держави більше, ніж 20 відсотків із суми заробітку засудженого (ч. 1 ст. 57 КК України). Те
саме стосується і питання про заміну невідбутої частини покарань
у виді обмеження чи позбавлення
волі іншими більш м’якими видами покарань. Суд при застосуванні
ст. 82 КК України не може призначити громадські роботи на строк
більший, ніж 240 годин, та більше,
ніж 4 години на день (ч. 2 ст. 56
КК України), а арешт на строк
більший, ніж 6 місяців (ч. 1 ст. 60
КК України). У свою чергу, при заміні невідбутої частини покарання
у виді позбавлення волі обмеженням волі, останнє не може бути
призначене на строк більший, ніж
5 років (ч. 2 ст. 61 КК України).
Аналогічний підхід має бути використаний судом і при визначенні
мінімальної межі більш м’яких видів покарань, на яке замінюється
невідбута частина покарань у виді
обмеження чи позбавлення волі.
Вона не може бути меншою, ніж
та, що передбачена для відповідних більш м’яких видів покарань
у ч. 2 ст. 56, ч. 1 ст. 57, ч. 1 ст. 60,
ч. 2 ст. 61 КК України.
Та обставина, що невідбута засудженим частина покарань у виді
обмеження чи позбавлення волі
при їх заміні може перевищувати
передбачені законом максимальні
межі покарань у виді громадських
робіт, виправних робіт, арешту, не
є, на нашу думку, перешкодою для
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ження чи позбавлення волі при його
заміні встановленою законом максимальною межею виправних робіт
не є перешкодою для застосування
до засудженого ст. 82 КК України».
Не претендуючи на вичерпне
вирішення питання, вважаємо, що
внесення в 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
у судовій практиці норм про заміну невідбутої частини покарання
більш м’яким.
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застосування цих покарань. Адже
підставою для обрання судом певного більш м’якого виду покарання
є ступінь виправлення засудженого.
Крім того, необхідно враховувати,
що, обираючи більш м’яке покарання, суд не зобов’язаний призначати
його виключно у мінімальній чи
максимальній межі. Таке покарання
може бути призначене на будь-який
строк, однак у межах, встановлених
у Загальній частині КК України для
даного виду покарання.
З урахуванням наведеного, вважаємо, що пункт 4 Постанови варто доповнити таким положенням:
«Перевищення невідбутої засудженим частини покарань у виді обме-
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8. Горох О.П. Типові помилки при визначенні більш м’якого покарання, на яке заміняється невідбута частина покарання / О.П. Горох // Юридичні могилянські читання – 2015:
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Горох О. Про корегування судової практики заміни невідбутої
частини покарання більш м’яким.
Досліджено вади судової практики щодо заміни невідбутої частини
покарання більш м’яким. Висвітлено теоретичні та прикладні проблеми
застосування ст. 82 КК України. Запропоновано зміни та 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.
Ключові слова: звільнення від покарання; звільнення від відбування покарання; заміна невідбутої частини покарання більш м’яким; пом’якшення покарання.
Горох А. О корректировке судебной практики замены неотбытой
части наказания более мягким.
Исследованы недостатки судебной практики замены неотбытой части
наказания более мягким. Освещены теоретические и прикладные проблемы применения ст. 82 УК Украины. Предложены изменения и дополнения к постановлению Пленума Верховного Суда Украины «Об условнодосрочном 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; замена неотбытой части наказания более мягким; смягчение наказания.
Нorokh О. About adjustment of jurisprudence of replacement of
the unserved part of punishment more lenient.
The article investigates the shortcomings of jurisprudence of replacement
the unserved part of punishment more lenient. The theoretical and applied
problems application of Art. 82 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;
replacement of the unserved part of punishment more lenient; mitigation of
punishment.
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Теоретичні аспекти
визначення статусу особи
як індивідуального суб’єкта
адміністративного права

заступник начальника
відділу роботи з персоналом,
здобувач Національної академії
прокуратури України,
юрист 2 класу
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Ольга ЗУБРИЦЬКА,

У нинішніх умовах питання правового статусу особи в Україні
набуває особливої актуальності. Недосконалість вітчизняного законодавства, з одного боку, і надто ускладнена надбудова системи органів публічної адміністрації та негативні явища
корупції й владного свавілля, з іншого, не дають можливості
ефективно реалізувати громадянам України та іншим особам
їхні права у взаємовідносинах із владними інституціями.
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адмірна бюрократизація
процесів діяльності органів
публічної адміністрації, подекуди низький рівень професіоналізму персоналу та адміністративних послуг спричиняють проблеми
у взаємовідносинах із пересічними
громадянами, комфорт яких повинен бути пріоритетом.
З огляду на це, у контексті останніх суттєвих змін та перебудови
відносин із владою, актуальною
буде наукова розробка з питань адміністративно-правового статусу
особи.
Слід відмітити, що вагомий вклад
у дослідження проблем визначення
правового статусу особи в адміністративному праві здійснили такі
вчені-правознавці, як В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк,
В.В. Богуцький, А.С. Васильєв,
І.П. Голосніченко, Р.А. Калюжний,
Л.В. Коваль, А.Т. Комзюк, В.В. Копейчиков, Н.Р. Ніжник, В.Ф. Опришко, М.Ф. Орзіх, О.І. Остапенко,
В.П. Пєтков, В.О. Селіванов та інші.
Метою цієї статті є подальша розробка теоретичних напрацювань
щодо характеристики правового
статусу особи як учасника відносин
у сфері публічного управління.
Традиційною для дослідження
складних питань, пов’язаних із формуванням статусу та визначенням
певного місця в системі суб’єктів
певної галузі права, є потреба звернутися до теоретичних основ із окресленої тематики.
Насамперед розглянемо позицію
видатного українського вченогоадміністративіста В.Б. Авер’янова,
який дослідив питання співвідно-

шення категорій «особа» та «громадянин» у адміністративному праві
та констатував, що вони не є рівнозначними і найчастіше не збігаються. Науковець зазначав, що
громадянство, яке виражає певний
стан політико-правової належності
людини, мають далеко не всі. Є так
звані апатриди, особи без громадянства – люди, котрі втратили громадянство однієї держави й не набули
його в іншій. Крім того, особами,
притягуваними до адміністративної відповідальності, можуть бути
як іноземці, так і особи без громадянства. Інститут громадянства
опосередковує відносини держави
й особи, оскільки щодо держави
особа виступає у специфічній ролі
саме її громадянина, а держава,
у свою чергу, адресується до неї не
як до людини взагалі, а як до свого
громадянина. Цей фактор значною
мірою визначає правовий статус
людини як суб’єкта адміністративного права. У контексті адміністративно-правового статусу фізичної
особи, за певних обставин, допустиме вживання термінів «суб’єкт»
і «особа» як тотожних поняттю
«громадянин» [1, 195]. Ми підтримуємо таку позицію вченого і використовуватимо вищезазначене співвідношення вказаних категорій.
Адміністративно-правовий статус особи безпосередньо пов’язаний
із загальним правовим статусом і за
своєю суттю є спеціальним. Тому
для повноцінного аналізу цього
явища коротко зупинимося на загальнотеоретичних підходах. Також
слід зазначити, що, зважаючи на
достатню наукову розробку теорії
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змістом, збагачується додатковими
рисами, ознаками [5, 81–82]. Правовий статус особи в повному обсязі
характеризується сукупністю прав,
свобод і обов’язків, якими особа наділяється як суб’єкт правовідносин,
що виникають у процесі реалізації
норм різних галузей права [6, 154].
Цікавим і не зовсім стандартним
видається підхід В.Г. Сокуренка
та О.М. Савицької, які стверджують, що правовий статус, встановлюючи межі можливого і дозволеного поводження людей, забезпечує
тим самим вільну, автономну, суспільно корисну діяльність особистості [7, 154]. Особливістю такого
підходу є спроба переформатувати
відносини конкретної особи із владою, встановити правила взаємин
між ними.
Український науковець М.А. Бояринцева зробила висновок, що
правовий статус – це соціально
допустимі та необхідні можливості особи не просто як індивіда,
а як громадянина держави, оскільки вони гарантовані авторитетом
держави. Зміст правового статусу
в цілому визначає межі діяльності
громадянина до інших осіб, колективів, держави, природи, рамки
його активної та пасивної життєдіяльності [8, 179]. А.Г. Бережнов
зазначав, що правовий статус є серцевиною нормативного вираження
основних принципів взаємовідносин між громадянином і державою.
За своєю суттю це система еталонів, зразків поведінки людей, що
заохочуються і захищаються від
порушень державою, як правило,
схвалюваних суспільством [9, 263].
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прав людини та правового статусу
в науці загальної теорії держави та
права, ми розглянемо тільки найсуттєвіші визначення. Отже, правовий статус особи являє собою систему прав, свобод і обов’язків, які
знайшли чітке правове закріплення
в нормах права, що визначають політико-правовий стан особи [2, 119].
Таке визначення є класичним та відповідає традиційним уявленням
про статус людини і громадянина.
З цього приводу слушною видається
думка Д.О. Єрмоленка, який зазначає, що поняття «людина» і «особа»
відрізняються одне від одного не за
обсягом, а за змістом, в тому сенсі,
що суттєве значення має соціальна
природа людини, яку відображає поняття «особа», що вказує на зв’язок
людини із соціальними законами її
буття [3, 92]. Саме поняття «особа»
ми використовуємо в роботі зважаючи на її соціальну сутність та інтеграцію до публічних відносин.
З цього приводу в науковій літературі в частині аналізу правового положення персоніфікованої
особи висловлюється думка про
нестабільний індивідуальний правовий статус громадян, особливість якого полягає в тому, що він
відображає зміни в часі: які саме
права і обов’язки громадян фактично реалізуються в цей конкретний
момент [4, 190–191]. Так, П.І. Павленко відмічає, що правовий статус громадянина не може бути елементом, який встановлюється раз
і назавжди, він змінюється та зміцнюється разом із розвитком суспільства і держави, наповнюється
новим, більш глибоким і широким
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Для системного урегулювання
багатьох структурних компонентів правового статусу теорія права виробила диференціацію їх за
галузевою ознакою. Мова йде про
існування конституційно-правового, цивільно-правового, адміністративно-правового, кримінально-виконавчого й інших статусів осіб.
За допомогою галузевого спрямування різні види статусів певним
чином характеризують особу як
учасника правових відносин. Адміністративно-правовий статус є галузевим правовим статусом, що
характеризує основні засади участі
особи у ролі суб’єкта адміністративного права або адміністративноправових відносин.
Адміністративно-правовий статус
як правова категорія ґрунтується на
положеннях загальної теорії права,
теорії державного управління, конституційного, адміністративного
права, а також інших галузей наукового знання. Йдеться насамперед
про такі правові категорії, як правове положення, правовідношення,
механізм правового регулювання,
співвідношення права і законодавства [10, 14].
Адміністративно-правовий статус
громадянина визначається як встановлена законом та іншими нормативно-правовими актами система
прав і обов’язків громадянина, які
реалізуються через суспільні відносини у сфері державного управління
та забезпечуються системою юридичних гарантій на участь в управлінні державними справами і задоволенні публічних та особистих
інтересів через діяльність органів

державної влади та органів місцевого самоврядування [8, 179].
Д.М. Бахрах під адміністративно-правовим статусом індивідуального суб’єкта розуміє правове
положення громадян в їхніх відносинах з суб’єктами виконавчої влади, врегульоване нормами державного й адміністративного права. Він
є складовою частиною загального
правового статусу громадянина
[11, 40]. Інший вчений, Ю.А. Тихомиров, зазначав, що адміністративно-правовий статус громадянина –
це встановлені законом та іншими
правовими актами права, обов’язки
і відповідальність громадянина, що
забезпечують його участь в управлінні державою і задоволенні публічних та особистих інтересів завдяки діяльності державних органів.
Причому регламентуються і охороняються як індивідуальні права
громадян, так і публічні права та їх
колективне вираження [12, 345–
346]. В.І. Новоселов стверджує, що
громадянином в адміністративному праві слід розуміти «особу (людину), яка не перебуває в трудових
або державно-службових стосунках
з органами управління» [13, 17].
Адміністративно-правовий статус
особи безпосередньо пов’язаний
із участю в адміністративних правовідносинах та характеристикою
в ролі суб’єкта адміністративного
права.
Особа не може самостійно наділити себе правами й обов’язками,
ставши суб’єктом адміністративного права, таким вона може бути
визнана тільки відповідними нормами права [14, 90].
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– суспільні відносини у сфері
взаємодії органів публічної влади
з інституціями громадянського суспільства [16, 60].
Адміністративно-правовий статус особи формується в межах
тільки окремих груп адміністративно-правових відносин – тих,
які виникають щодо реалізації завдань та функцій органів публічної
адміністрації, і відносин, пов’язаних із реалізацією державно-управлінських функцій виконавчими органами місцевого самоврядування.
Внутрішньоорганізаційні та управлінські відносини здійснюються
усередині органів публічної адміністрації, тому з правовим статусом
особи безпосередньо не пов’язані.
Проте не враховувати цю категорію
відносин при характеристиці адміністративно-правового статусу особи не можна.
Адміністративно-правовий статус визначає особу суб’єктом адміністративного права, що характеризує її як активного учасника
суспільних відносин, що виникають, розвиваються і припиняються у сфері публічного управління,
адміністрування та інтегрування,
взаємодії з іншими публічними
інституціями. Слід також вказати, що, крім цього, особа може не
тільки впливати (брати активну
участь) на суспільні процеси, але
й бути об’єктом впливу. У такому
випадку мова йде про вплив управлінських рішень через правові акти
на поведінку конкретних людей
у процесі здійснення публічних повноважень та при вступі в публічні
відносини, а також здатність нести
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У сучасних наукових роботах
сформульовано багато визначень
адміністративного права, однак однозначного розуміння цієї категорії
дотепер не вироблено, що пов’язано
із надто складною його природою.
Є.В. Курінний першочерговим
завданням адміністративного права пропонує вважати здійснення
правового регулювання суспільних
відносин щодо забезпечення прав
і обов’язків людини під час реалізації публічних потреб у рамках
владно-управлінської діяльності,
що охоплюється предметом адміністративного права. Другим головним завданням адміністративного права, як вказує науковець,
є здійснення правового захисту
означених вище відносин, а також
регулятивних відносин інших, передусім «управлінських» правових
галузей [15, 109].
Р.С. Мельник та В.М. Бевзенко
переконані, що адміністративне
право становить собою галузь права, яка тісно пов’язана з інститутами публічної влади, публічного
інтересу та публічного адміністрування. На думку цих вчених, адміністративне право регулює:
– суспільні відносини, які виникають у зв’язку із забезпеченням суб’єктами публічної влади, насамперед
публічною адміністрацією, прав
і свобод людини та громадянина;
– суспільні відносини, які мають
місце у сфері публічного адміністрування об’єктів державної та
комунальної власності;
– суспільні відносини, наявні
у внутрішньоорганізаційній діяльності органів публічної влади;
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адміністративну відповідальність
і бути підданим адміністративним
стягненням.
У деяких випадках нормативними актами може бути передбачено
залучення приватних осіб до реалізації публічного управління в окремих сферах. У цьому разі фізичні
особи наділяються частиною прав
та обов’язків, які мають службовці
(працівники) відповідного органу
державної влади або органу місцевого самоврядування. Під час реалізації таких прав та виконання
обов’язків фізичні особи здійснюють публічне управління [16, 133].
Таким чином, можна підсумувати:
1. Аналізуючи напрацювання
теоретико-правового та адміністративно-правового змісту правового статусу особи, ми дійшли
висновку, що адміністративно-правовий статус – спеціальний правовий статус, який характеризує
особу через її права, обов’язки та
відповідальність суб’єктом адміністративного права і забезпечує
участь у суспільних відносинах,
які виникають у зв’язку із забезпеченням суб’єктами публічної влади
прав та свобод фізичних осіб, при
взаємодії органів публічної влади
з інституціями громадянського суспільства, а також опосередковано
у відносинах, які пов’язані зі сферою публічного адміністрування
об’єктів державної та комунальної
власності, а інколи – у відносинах,
які існують у внутрішньоорганізаційній діяльності органів публічної
влади.
2. Ми підтримуємо позицію
В.Б. Авер’янова, який у контексті

адміністративно-правового статусу
фізичної особи, за певних обставин,
вважає допустимим вживання термінів «суб’єкт» і «особа» як тотожних поняттю «громадянин». Тому
при характеристиці адміністративно-правового статусу використовуються усі зазначені категорії.
3. Специфіка адміністративноправового статусу особи обумовле
на сукупністю нормативних правових актів, на основі яких він формується. Це зумовлено широким
колом відносин, врегульованих
адміністративно-правовими нормами, що виникають між громадянами
і органами виконавчої влади. Водночас слід зазначити, що юридичне
закріплення адміністративно-правового статусу особи здійснюється
не лише матеріальними, але й процесуальними адміністративно-правовими нормами. При цьому багато
правових актів, що регламентують
питання адміністративно-правового статусу особи, містять одночасно
і матеріальні, і процесуальні правові норми.
4. У сучасних умовах спостерігається зміна пріоритету в регулюванні адміністративно-правових
відносин у бік акцентуації державновладної діяльності на захист осіб.
Сервісний зміст діяльності органів публічного управління повинен стати основою для ефективної
співпраці державних (владних)
інституцій з інституціями громадського суспільства. Здатність особи бути активним учасником публічного управління повинна бути
належним чином закріплена на
нормативно-правовому рівні, але
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тримання законності в діяльності
органів публічної адміністрації.
6. Включення особи у сферу публічного управління в ролі активного учасника потребує розширення прав у цій сфері, запровадження
додаткових гарантій та механізмів
впливу на органи виконавчої влади, а також процедур оскарження
рішень посадових осіб публічної
адміністрації. Разом з тим існує потреба у зменшенні владного впливу
на приватну сферу особи, що призведе до розширення прав та свобод
осіб і зменшення свавілля з боку
посадових осіб органів публічної
адміністрації.
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занадто розгалужена система адміністративного законодавства не дає
змоги повною мірою забезпечити
реалізацію прав конкретної особи.
5. Ми розділяємо занепокоєність вчених із приводу відсутності у адміністративних нормативно-правових актах визначення
адміністративної правосуб’єктності, правоздатності та дієздатності,
що, безперечно, негативно впливає
на можливість брати участь у публічних відносинах через невизначеність межі «публічної здатності»
конкретної особи. Також закріплення цих важливих категорій слугуватиме додатковими гарантіями до-

109

адміністративне право

№ 7 (169) липень 2015

12. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса / Тихомиров Ю.А. – М.: Юринформцентр, 1998. – 798 с.
13. Новоселов В.И. Правовое положение граждан в советском государственном управлении. –
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1976. – 217 с.
14. Мацелик Т.О. Адміністративна правосуб’єктність як онтологічна здатність особи бути
суб’єктом адміністративного права / Т.О. Мацелик // Науковий вісник Чернівецького
університету. – 2011. – Вип. 597. Правознавство. – С. 90–94.
15. Курінний Є.В. Предмет і об’єкт адміністративного права України: характеристика категорій в умовах системного реформування: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Є.В. Курінний;
Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2004. – 428 с.
16. Мельник Р.С. Загальне адміністративне право: навч. посіб. / Мельник Р.С., Бевзенко В.М.;
за заг. ред. Р.С. Мельника. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с.

Зубрицька О. Теоретичні аспекти визначення статусу особи як індивідуального суб’єкта адміністративного права.
Досліджено сутність адміністративно-правового статусу особи. Про
аналізовано теоретичні поняття змісту адміністративно-правового статусу, місце і роль держави в адміністративно-правових відносинах та її
вплив на реалізацію особою належних їй прав, свобод та виконання покладених на неї обов’язків.
Ключові слова: адміністративно-правовий статус; суб’єкт адміністративного права; адміністративні права і обов’язки; адміністративна правосуб’єктність; адміністративно-правові відносини.
Зубрицкая О. Теоретические аспекты определения статуса лица
в качестве индивидуального субъекта административного права.
Исследована сущность административно-правового статуса лица. Про
анализированы теоретические понятия содержания административноправового статуса, место и роль государства в административно-правовых отношениях и его влияние на реализацию лицом принадлежащих ему
прав, свобод и исполнение возложенных на него обязанностей.
Ключевые слова: административно-правовой статус; субъект административного права; административные права и обязанности; административная правосубъектность; административно-правовые отношения.
Zubrytska O. The theoretical aspects of the status of person as individual
subject of administrative law.
The administrative and legal status of person is investigated. The theoretical maintenance of concepts of administrative and legal status, also place and
part of State into administrative and legal relations and has influence on realize
by person own rights, freedoms and acting are analyzed.
Keywords: administrative and legal status; subject of administrative law;
administrative rights and duties; subject of administrative law; administrative
and legal relations.
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Олександр МІТЦЕЛЬ,

Вікторія КРАЄВСЬКА,

старший прокурор Прокуратури
Попаснянського району
Луганської області,
юрист 1 класу

прокурор відділу
процесуального керівництва
при провадженні
досудового розслідування
органами внутрішніх справ
та підтримання державного
обвинувачення
Прокуратури міста Києва,
юрист 1 класу,
кандидат юридичних наук

У статті 42 чинного Кодексу законів про працю (далі – КЗпП)
України закріплено, що при скороченні чисельності або штату
працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та
праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з вищою кваліфікацією та продуктивністю праці [1].
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обто, незважаючи на те, що
трудове право покликане передусім захищати інтереси
працівника як об’єктивно слабшої
сторони у трудових правовідносинах, законодавець не забуває про
інтереси роботодавця: на користь
виробничого процесу закон справедливо встановлює, що більш
кваліфіковані працівники користуються безумовною перевагою перед іншими працівниками.
В умовах становлення та розвитку ринкової економіки існування
вказаного вище правила про безумовну перевагу більш кваліфікованих працівників цілком виправдане, адже у сучасному суспільстві
трудове право покликане сприяти
досягненню балансу інтересів між
працівниками та роботодавцями.
Разом з тим потрібно зазначити,
що існуюче формулювання змісту
права на переважне залишення на
роботі не достатньо чітке й одно
значне і часто створює проблеми
у застосуванні цього права відповідними суб’єктами.
Для визначення кола осіб, які користуються переважним правом
на залишення на роботі, у КЗпП
України використовуються одночасно два поняття працівників: з
більш високою кваліфікацією та
більш високою продуктивністю
праці (ст. 42).
Проте кваліфікація та продуктивність праці працівника далеко
не завжди збігаються. Наприклад,
на підприємстві одну і ту ж роботу
виконують технік та інженер. При
цьому технік, не маючи вищої освіти, але виконуючи певну роботу

достатньо тривалий час, працює
швидше, ніж інженер. Таким чином, з двох працівників один має
вищий кваліфікаційний рівень (що
підтверджується документом про
вищу освіту), а інший – вищу продуктивність праці.
Оскільки закон не вказує, що є
пріоритетом: кваліфікація чи продуктивність праці – обидва названі
працівники можуть у рівній мірі
претендувати на переважне право на залишення на роботі. Закон
не вказує, як у цьому випадку слід
вчинити роботодавцю, щоб вивільнення згодом не було визнано неправомірним. Отже, наявна серйозна правова невизначеність у цьому
питанні. Для її усунення необхідно,
на наш погляд, відійти від подвійності при визначенні суб’єкта переважного права на залишення на
роботі та зупинитися на одному з
двох названих понять: або кваліфікація, або продуктивність праці.
Для обґрунтування домінантності одного з цих понять необхідно
насамперед розтлумачити їхнє значення.
А.І. Ставцева та О.С. Хохрякова
під кваліфікацією розуміють рівень
теоретичних та практичних знань
у певній галузі, спеціальності, який
відповідає тарифному розряду,
класу, категорії, вченому ступеню,
званню, встановленому нормативним актом [2, 27]. Інші вчені ствер
джують, що кваліфікація – це ступінь підготовленості працівника,
який дає йому змогу виконувати
роботу певного рівня складності
належним чином, тобто наявність
у працівника необхідних для цього
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начає продуктивність виробничої
діяльності людей, що вимірюється
кількістю продукції, виробленої
за одиницю робочого часу [7, 489].
Продуктивність праці можна виразити через кількість часу, витраченого на одиницю продукції, або
кількість продукції, виробленої за
відрізок часу.
Як видно, продуктивність праці
обчислюється у тих же одиницях
виміру, що і нормування праці.
Відповідно, продуктивність праці працівника визначається через
виконання ним встановленої норми праці. Якщо працівник виконує встановлену норму праці, це
означає, що він повністю відповідає своїй посаді або виконуваній
роботі за рівнем продуктивності
праці. Якщо працівник не справляється з виконанням норм праці,
то тут може йтися про розірвання
трудового договору у зв’язку з невідповідністю посаді або виконуваній роботі унаслідок недостатньої кваліфікації (пункт 2 ст. 40
КЗпП України) [1].
Можна зробити висновок, що
поняття «продуктивність праці»
є зайвим при визначенні суб’єктів
переважного права на залишення
на роботі, оскільки юридично значущі рамки цього поняття обмежуються виконанням працівником
встановленої норми праці. Відсутність у працівника стягнень, які
підтверджують невиконання ним
встановленої норми праці, дає змогу презюмувати, що його продуктивність праці достатня для того,
щоб обіймати посаду або виконувати певну роботу.
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теоретичних знань та практичного досвіду [3, 71]. Згідно з Класифікатором професій, кваліфікація
є здатністю працівника виконувати
завдання та обов’язки, які відносяться до відповідної роботи [4].
Вищий кваліфікаційний рівень
працівника, як справедливо відзначають С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко, може підтверджуватися:
«а) атестатом, дипломом, свідоцтвом, іншими відомостями про
освіту; б) присвоєнням, у тому
числі позачерговим, спеціальних
звань; в) підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації; г) професійним навчанням без
відриву від виробництва» [5, 365].
Доказами вищої кваліфікації, як
наголошено в науковій літературі,
можуть також виступати: «а) стаж
роботи на державній службі або
за фахом; б) проходження атестації та її позитивні результати;
в) щорічні гарні оцінки виконання
посадовцями покладених на них
обов’язків та завдань; г) виконання обов’язків тимчасово відсутніх
більш кваліфікованих працівників;
д) зарахування у кадровий резерв;
е) знання та використання у роботі однієї або декількох іноземних
мов; ж) вчене звання та науковий
ступінь» [6, 441].
Таким чином, кваліфікацію працівника цілком можна назвати
достатньо чіткою правовою категорією, яка має своє юридичне підтвердження.
Тепер проведемо аналіз поняття «продуктивність праці» стосовно використання у трудовому
праві. Продуктивність праці оз-
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З огляду на вказане обґрунтування вважаємо, що єдиним критерієм
для визначення кола осіб, які мають безумовне переважне право на
залишення на роботі, повинне бути
поняття «кваліфікація».
При однаковому рівні кваліфікації
працівників вступає в дію ч. 2 ст. 42
чинного КЗпП України із зазначенням осіб, які мають переваги при залишенні на роботі при рівних умовах кваліфікації працівників. Така
перевага чинним законодавством
надається:
1) сімейним – за наявності двох та
більше утриманців;
2) особам, у сім’ях яких немає
інших працівників із самостійним
заробітком;
3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на цьому
підприємстві, установі, організації;
4) працівникам, які навчаються
у вищих та середніх спеціальних
учбових закладах без відриву від
виробництва;
5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких
поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
6) авторам винаходів, корисних
моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
7) працівникам, які дістали на
цьому підприємстві, установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;
8) особам з числа депортованих
з України – протягом п’яти років з
часу повернення на постійне місце
проживання до України;

9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової
служби та осіб, що проходили альтернативну (невійськову) службу, –
протягом двох років з дня звільнення їх зі служби [1].
Слід відмітити, що у чинній правовій нормі, яка встановлює переваги при залишенні на роботі
працівників однакового кваліфікаційного рівня, є деякі прогалини.
Так, у пункт 2 переліку працівників, що мають переваги, включено
осіб, у сім’ях яких немає інших працівників із самостійним заробітком. Недоліком цього положення є
використання терміна «заробіток».
Заробітком прийнято вважати
кошти, одержані особою унаслідок
трудової діяльності [8, 104]. У сучасній науковій літературі неодноразово наголошувалося, що сьогодні трудова діяльність – це вже не
єдине джерело доходів громадян.
Так, І.В. Ліньов та О.Б. Шестаков
звертають увагу на значущість
дивідендів від вкладів у виробництво та інші сфери господарювання як
джерела доходів громадян [9; 10].
К.О. Власенко та В.Ф. Лазаренко
говорять про зростання ролі депозитних вкладів громадян для поліпшення добробуту населення [11; 12].
Отже, трудова діяльність та одержаний в її результаті заробіток не
є винятковим засобом отримання
доходів громадянами. Тобто, якщо
у сім’ї працівника є особи, які, хоч і
не мають заробітку як такого, проте регулярно одержують інші доходи, то надавати таким працівникам
переважне право на залишення на
роботі недоцільно.
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2) у сім’ї яких немає інших осіб
із самостійним джерелом доходів;
3) які мають триваліший безперер
вний стаж роботи у цього роботодавця;
4) які навчаються за направленням роботодавця або підвищують
кваліфікацію без відриву від виробництва;
5) які одержали, працюючи у цьо
го роботодавця, трудове каліцтво
або професійне захворювання;
6) з числа прийнятих протягом
двох років на роботу у рахунок
броні чи квоти;
7) із числа колишніх військово
службовців строкової служби, військової служби за призовом під час
мобілізації, військової служби за
призовом осіб офіцерського складу
та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, – протягом двох років з дня звільнення їх
зі служби (ч. 2 ст. 90) [13].
Як видно, розробники законопроекту відійшли від терміна «заробіток», використовуючи ширший –
«джерело доходів». Разом з тим
слід відмітити, що джерело доходів
є достатньо широким поняттям,
під яким можна розуміти все, що
приносить прибуток тій або іншій
особі. Джерелом доходів можуть
виступати як депозитні вклади,
трудова діяльність, так і заповіт, договір дарування тощо. Іншими словами, джерело доходів може бути
регулярним, триваючим, а може
бути – разовим, епізодичним.
Щоб наділити працівника перевагою при залишенні на роботі,
поза сумнівом, мають значення
наявність або відсутність регу-
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Формулювання аналізованого положення законодавства було актуальним в умовах, коли єдиним джерелом доходів громадян була саме
трудова діяльність. На сьогодні було
б прийнятним у пункті 2 ч. 2 ст. 42
КЗпП України термін «заробіток»
замінити на інший, більш загальний,
який не робитиме акцент на трудовій
діяльності як джерелі заробітку.
Недоліком чинної правової норми,
що встановлює переваги при залишенні на роботі для працівників
з однаковою кваліфікацією, є те, що
у ній відсутня вказівка на першочерговість переваг (якщо на підприємстві працюють декілька працівників,
що мають різні переваги, вказані у
ч. 2 ст. 42 КЗпП України). Зараз у подібній ситуації роботодавець може
самостійно приймати рішення, кого
з таких осіб залишити на роботі,
а кого звільнити. На практиці такий
стан речей є однією з поширених
причин виникнення трудових спорів,
адже працівники, що володіють вказаними у законі перевагами, можуть
вважати, що їхня перевага є важливішою, ніж перевага залишеного на
роботі працівника.
Вважаємо, що для додання чіткості законодавчим визначенням та з
метою запобігання трудовим спорам, пов’язаним зі скороченням, необхідно затвердити послідовність
пріоритетності встановлених законом переваг.
Проект нового Трудового кодексу
України встановлює переваги при
скороченні таким особам:
1) із сімейними обов’язками – за
умови наявності у них двох і більше утриманців;
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лярних доходів у членів його сім’ї.
Епізодичні або разові доходи не
повинні враховуватися. У зв’язку
з цим вважаємо за необхідне у
пункт 2 ч. 2 ст. 90 проекту Трудового кодексу України внести
уточнення, доповнивши правову
конструкцію «джерело доходів»
словом «постійне».
Слід відмітити, що не цілком
обґрунтованою уявляється відсутність у членів сім’ї працівника
постійного доходу як перевага при
залишенні на роботі. Якщо працездатна особа свідомо не бажає
брати участь у суспільному виробництві, не має роботи та не бажає її
шукати, це, на нашу думку, не дає
жодних підстав для надання переважного права залишити на роботі
працівника, що матеріально забезпечує подібного суб’єкта.
У зв’язку з цим при формулюванні суб’єкта переважного права на
залишення на роботі вважаємо за
необхідне зробити акцент на тому,
що таке право мають лише ті працівники, члени сім’ї яких не мають

регулярних доходів з незалежних
від них причин.
Підсумовуючи, робимо висновок,
що для визначення переважного
права на залишення на роботі слід
закріпити у проекті нового Трудового кодексу України відповідну
дефініцію:
«Переважне право на залишення
на роботі – це закріплений законодавством захист від звільнення
у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників, що надається окремим категоріям осіб
в економічних або соціальних цілях».
Єдиним критерієм, що визначає
коло осіб, які мають безумовне переважне право на залишення на роботі,
повинна бути кваліфікація. Термін
«продуктивність праці» є зайвим
при визначенні суб’єктів переважного права на залишення на роботі: відсутність стягнень у робітника за невиконання ним встановленої норми
праці дає підстави припускати, що
його продуктивність праці достатня
для того, щоб посідати певну посаду
і виконувати визначену роботу.
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Мітцель О., Краєвська В. Визначення критеріїв переважного права
на залишення на роботі при скороченні.
Проведено аналіз чинного Кодексу законів про працю та проекту нового Трудового кодексу України щодо закріплення у них правових засобів
захисту інтересів працівників при скороченні. Внесені конкретні пропозиції стосовно вдосконалення цих засобів.
Ключові слова: переважне право залишення на роботі; скорочення; вища
кваліфікація; продуктивність праці.
Митцель А., Краевская В. Определение критериев преимущественного права на оставление на работе при сокращении.
Проведен анализ действующего Кодекса законов о труде и проекта нового Трудового кодекса Украины относительно закрепления в них правовых средств защиты интересов работников при сокращении. Внесены
конкретные предложения по совершенствованию этих средств.
Ключевые слова: приоритетное право оставления на работе; сокращение; высшая квалификация; производительность труда.
Mitsel O., Krayevska V. Determining criteria priority for abandonment
at work on freeing.
The analysis of operating the Labor Code and project of the new Labor Code
of Ukraine is conducted in relation to fixing for them of legal facilities of defense of interests of workers at freeing. Made concrete suggestions from perfection of these facilities.
Keywords: repressing right for abandonment at work; freeing; higher qualification; labor productivity.
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Роль і значення
криміналістичної підготовки
прокурорів – процесуальних
керівників досудового
розслідування

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

Протягом усього часу незалежності України залишається актуальним завдання підвищення ефективності діяльності системи правоохоронних органів, зокрема й органів прокуратури,
а також їх реформування з метою приведення їхньої роботи
у відповідність до європейських стандартів з урахуванням
зобов’язань, взятих Україною за міжнародними договорами,
тобто забезпечення належного рівня верховенства права, законності, гуманізації механізму кримінальної юстиції, додержання основоположних прав людини під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень.
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на практиці – адже в різні часи обій
мав посади ректора Національного університету внутрішніх справ
(м. Харків), заступника начальника
департаменту роботи з персоналом
МВС України – начальника управління освіти та науки, очолював
Державний НДІ МВС України, департамент з питань діяльності правоохоронних органів апарату Ради
національної безпеки та оборони
України, очолював раду ректорів
ВНЗ МВС України, у період із 2002го по 2006 рік був відповідальним
секретарем Асоціації керівників
ВНЗ міністерств внутрішніх справ
держав – учасниць СНД.
У статті О.Н. Ярмиша проаналізовано стан підготовки кадрів
системи МВС, але її основні положення та висновки, на нашу думку, повною мірою можна віднести
й до підготовки фахівців системи
прокуратури. Дієва підготовка
фахівців набуває ще більшої ваги
у світлі невтішних прогнозів багатьох вчених (зокрема В.І. Боярова,
професора Академії адвокатури
України) щодо подальшого значного зростання злочинності [2].
Здавалося б, що співробітники
прокуратури не мають до розслідування прямого відношення, адже
їхнє основне завдання – наглядати
за дотриманням законності на етапі
досудового розслідування та підтримувати обвинувачення у судовому провадженні. Але це лише на
перший погляд. Насправді прокуратура продовжує виконувати, відповідно до чинних законів, функцію
«... попереднього слідства – до формування системи досудового слід-
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нелегкий для нашої Батьківщини час, коли значні сили
правоохоронців відволікаються на боротьбу з терористами,
коли піднімає голову не лише «п’ята колона» в середині держави, але
й пересічні злочинці, від кожного
співробітника правоохоронної системи вимагаються високопрофесійне виконання посадових обов’язків,
повна самовіддача при виконанні
поставлених завдань і, звичайно ж,
досконале володіння юридичними
знаннями, які їм повинні надати
вищі навчальні заклади, насамперед спеціалізовані. Причому саме
сучасні знання, на нашу думку, слід
поставити на перше місце, оскільки
на сьогодні нагальною проблемою є
не тільки розкриття та попередження «традиційних», певною мірою
загальновідомих кримінальних
правопорушень, але й хитромудрих, багатоепізодних «оборудок»,
які дають змогу привласнювати
мільйони та мільярди гривень, не
лише відбираючи їх у громадян
України, але й обкрадаючи саму
державу.
Цей висновок певною мірою збігається з точкою зору члена-кореспондента Академії правових наук,
професора О.Н. Ярмиша, який вважає фундаментом системи забезпечення правопорядку саме людину,
її свідомість, особисту культуру та
світогляд, мотиви вчинків і реальні
соціальні дії [1, 6].
Олександр Назарович добре знає
не лише специфічні проблеми підготовки фахівців з боротьби зі злочинністю, але й професійно оцінює
реалізацію теоретичних положень
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ства і введення в дію законів, що
регулюють її функціонування» [3].
Слідчі слідчого апарату прокуратури здійснюють слідство в кримінальних справах про злочини
у сфері службової діяльності, проти довкілля, правосуддя та ін. Крім
того, в усіх справах про злочини,
вчинені службовими особами, які
займають відповідне становище,
згідно зі ст. 9 Закону України «Про
державну службу», досудове слідство здійснюють також слідчі прокуратури.
19 листопада 2012 р. набрав чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс (далі – КПК)
України, у якому встановлено нові
вимоги та стандарти до процедури
здійснення кримінального провадження і передбачено створення
нового органу – Державного бюро
розслідувань, до функцій якого
віднесено здійснення досудового
розслідування злочинів, вчинених
державними службовцями високого рангу, працівниками правоохоронних органів і суддями. На
думку фахівців прокуратури, цей
процесуальний закон докорінно
змінює систему кримінального судочинства України та може стати
орієнтиром для подальшого реформування процесуального законодавства й системи правоохоронних
органів з метою найефективнішого
забезпечення захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина [4, 80]. Ухвалення КПК
України є кроком до реалізації одного із загальних принципів нового
кримінального процесу – змагальності сторін, що гарантує рівні пра-

ва сторонам кримінального провадження: як стороні обвинувачення,
так і стороні захисту.
Але все ж таки одна з головних
змін, які стосуються статусу прокурора в розслідуванні, – це процесуальне керівництво досудовим
розслідуванням, тобто прокурор
з урахуванням визначених у ст. 36
КПК України повноважень при
здійсненні нагляду під час проведення досудового розслідування
має бути не стороннім спостерігачем, а ініціативним його учасником. Саме із цією метою за процесуальним керівником закріплено
право не тільки надавати вказівки,
а й брати участь чи особисто проводити слідчі (розшукові) та інші
процесуальні дії.
Активна участь прокурора від
самого початку кримінального
провадження дає змогу висувати та
відпрацьовувати найбільш вірогідні версії, забезпечувати законність
при підготовці доказової бази, формувати свою позицію як державного обвинувача.
У цьому сенсі особливого значення набуває криміналістика – наука,
яка безпосередньо стосується розкриття та розслідування злочинів,
вчить, як виявляти сліди злочину,
процесуально правильно формувати докази, на основі здобутих
фактів вибудовувати слідчі версії,
планувати розслідування конкретного злочину, тактично правильно
проводити слідчі дії та, нарешті,
відтворювати істинну картину події злочину, неспростовно доказуючи винуватість підозрюваного та
відводячи підозру від невинного.
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Взагалі, враховуючи проблеми
з підготовкою експертних і слідчих кадрів (ця тема заслуговує
окремого розгляду) та вимогливий, принциповий підхід більшості
прокурорів до проблем досудового
розслідування, можна висловити
обережний оптимізм у плані того,
що саме процесуальне керівництво
прокурора стане тим потужним локомотивом, який виведе розслідування злочинів на новий рівень, що
відповідає сучасним вимогам.
Водночас криміналістична підготовка самих прокурорів великою мірою залежить від базової
юридичної освіти, тобто вищого
навчального закладу, який їх готував. Ніхто не заперечуватиме,
що криміналістику повинен знати
будь-який практичний співробітник системи забезпечення правопорядку. На практиці ж кожен вищий навчальний заклад України,
де проводиться підготовка студентів зі спеціальності «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр», по-своєму трактує необхідність викладання цієї
навчальної дисципліни, визначаючи певну кількість (на свій розсуд)
навчальних годин (із розподілом на
лекційні, семінарські та практичні
заняття). При цьому загальна кількість навчальних годин у кожному
виші дуже різниться – від 252 годин
(Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого) до 30
годин (Київський кооперативний
інститут бізнесу і права). У деяких
вишах (особливо економічної спрямованості) взагалі не вважають за
потрібне «обтяжувати» бакалаврів
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Зрозуміло, що успішно боротися
з навалою злочинів можуть лише
добре підготовлені фахівці, які не
тільки знають теоретичні положення криміналістики, але й володіють
навичками ефективного застосування спеціалізованих технічних
засобів та проведення передбачених законодавством слідчих дій.
Більше того, прокурор повинен
мати подекуди більш ґрунтовні
знання та кращу підготовку, щоб
у потрібний момент скорегувати дії
інших учасників розслідування, наприклад, вибрати найперспективнішу версію, попередити призначення непотрібної експертизи, обрати
оптимальну тактику проведення
слідчих дій тощо. І найголовніше –
прокурор несе відповідальність за
кінцевий результат досудового розслідування і розгляду справи в суді.
Як процесуальний керівник розслідування, прокурор має контролювати не тільки організацію
певних, передбачених планом
розслідування, слідчих дій, але
й отримання максимально повної
інформації після проведення кожної дії та дослідження виявлених
і вилучених носіїв доказової інформації. Наприклад, при призначенні дактилоскопічної експертизи та
визнанні експертом неможливості
дослідження через неякісне відображення папілярних ліній пальцевого візерунка необхідно вимагати
застосування додатково пороскопічних та еджеоскопічних методів
дослідження, які вкрай рідко застосовуються з огляду на свою трудомісткість і складність. Те саме стосується й інших видів експертиз.
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права знаннями з криміналістики.
Так, наприклад, у навчальний план
юридичного факультету Київського національного економічного
університету ім. Вадима Гетьмана,
який готує бакалаврів-правознавців зі спеціалізацією «господарське
право», взагалі не включені дисципліни «Кримінальний процес»
та «Криміналістика». Виникає закономірне питання: невже в господарській сфері не буває злочинів?
А якщо вони таки наявні, то як
може здійснювати процесуальне
керівництво досудовим розслідуванням та підтримувати державне обвинувачення прокурор, який
за своєю освітою заздалегідь поставлений у невигідне становище
порівняно з випускниками інших
вишів?
Крім того, криміналістика з-поміж
інших юридичних наук вирізняється необхідністю набуття не тільки
теоретичних знань, але й певних
практичних навичок, зокрема застосування цілої низки технічних засобів. Саме це є каменем спотикання
для вишів. Якщо, наприклад, Націо
нальний юридичний університет
ім. Ярослава Мудрого має у своєму
розпорядженні чудові лабораторії,
в яких студенти виконують цілий
ряд практичних завдань (так званий практикум), то більшість інших
вишів обмежуються «теоретичним
відпрацюванням» цих розділів навчальної дисципліни.
На практиці таке «спрощення»
часто обертається втратою для
розслідування (і подекуди безповоротно) цінної інформація. Так,
наприклад, досить часто при ог-

ляді місця події учасники розслідування не тільки порушують основні правила криміналістичної
фотографії, відмовляються робити
гіпсові зліпки слідів взуття, неправильно чи неповно описують
у протоколах сліди рук або пострілу, не проводять попереднє
дослідження слідів, але й навіть
не намагаються шукати інші різновиди слідів – такі як біологічні,
запахові, мікрооб’єкти. У результаті в Україні за останні 10 років
не проведено жодного одорологічного дослідження, поодинокими
стали дослідження мікрооб’єктів
тощо. Разом з тим у сусідніх країнах були випадки, коли саме одорологічна інформація відігравала
вирішальну роль у розслідуванні – наприклад, за трьома напівзгорілими сірниками встановлювався винуватець вбивства 2 осіб
та підпалу оселі [5].
В інших випадках подібні обставини стають перешкодою в судовому розгляді. Так, у скарзі гр-на Симоненка В.А., який утримується
в СІЗО № 13 м. Києва близько 6 років (кримінальна справа від 5 лютого 2009 р. № 09-15007 за ст. 115,
Голосіївський райсуд м. Києва),
на 11 аркушах з посиланням на
теорію криміналістичної балістики (!) стверджується, що наскрізні
пробоїни від куль у лобовому склі
автомобіля на місці події могли
утворитися лише при стрільбі зсередини салону, а ніяк не ззовні,
отже, замаху на вбивство, а відтак
і злочину не було. Вимагається
також притягти до відповідальності слідчих, які нібито навмисно
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ганів внутрішніх справ та судовомедичної експертизи;
– призначення в апаратах прокуратур співробітників, відповідальних за криміналістичну підготовку, – тобто потрібно зобов’язати
одного із співробітників відслідковувати новинки криміналістичної
техніки та передові методи розкриття злочинів й інформувати про
них колег на робочих нарадах.
Безумовно, це потребуватиме
певних зусиль (що, у свою чергу, викликає скептичне ставлення
з боку деяких прокурорів), та позитивні результати, які неодмінно
з’являться, досить швидко можуть
переконати всіх у доцільності проведення подібних заходів.
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сфальсифікували справу. Причинами такого «висновку» стали неточний і неповний опис пробоїн та
порушення правил детальної фотозйомки на місці події.
Підсумовуючи викладене, відзначимо нагальну необхідність підвищення рівня криміналістичної
підготовки прокурорів – процесуальних керівників розслідування,
що може бути реалізовано шляхом:
– розширення криміналістичної
тематики при підвищенні кваліфікації прокурорів (особливо районної ланки);
– проведення лекцій, семінарів,
«круглих столів» у прокуратурах
областей за участю співробітників
криміналістичних підрозділів ор-
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Ізотов О. Роль і значення криміналістичної підготовки прокурорів –
процесуальних керівників досудового розслідування.
У статті розглянуто завдання криміналістичного характеру, що постали
перед прокурорами – процесуальними керівниками досудового розслідування у зв’язку з ухваленням нового КПК України. На практичних прикладах показано вплив недоліків криміналістичної підготовки учасників
розслідування на кінцевий результат, що обумовлено прогалинами викладання криміналістики в різних юридичних вишах, та пропонуються деякі
заходи для вдосконалення криміналістичних знань прокурорів.
Ключові слова: досудове розслідування; процесуальне керівництво;
криміналістична підготовка; одорологічне дослідження; дактилоскопічна
експертиза.
Изотов А. Роль и значение криминалистической подготовки прокуроров – процессуальных руководителей досудебного расследования.
В статье рассмотрены задачи криминалистического характера, стоящие
перед прокурорами – процессуальными руководителями досудебного
расследования в связи с принятием нового УПК Украины. На практических примерах показано влияние недостатков криминалистической подготовки участников расследования на конечный результат, что обусловлено пробелами преподавания криминалистики в различных юридических
вузах, и предлагаются некоторые меры для совершенствования криминалистических знаний прокуроров.
Ключевые слова: досудебное расследование; процессуальное руководство; криминалистическая подготовка; одорологическое исследование; дактилоскопическая экспертиза.
Izotov O. The role and importance of forensic training of prosecutors –
procedural chiefs of the pre-trial investigation.
The article considers the tasks of forensic nature, that prosecutors – procedural
chiefs of the pre-trial investigation face due to the adoption of the new Criminal Procedure Code of Ukraine; the impact of the defects in forensic training
of the participants of investigation on the final result is being shown in practical
examples, that is caused by the gaps in teaching forensics in various law schools;
some measures are being proposed to enhance forensic knowledge of prosecutors.
Keywords: pre-trial investigation; procedural guidance; forensic training;
odorology examination; dactyloscopic expertise.
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Сталося так, що війна на Донбасі, політичні й реформаторські буревії відтіснили на задній план у діяльності прокуратури Закарпатської області важливу дату – 70 років з дня створення.
12 січня 1945 року Народна рада Закарпатської України видала декрет
«Про утворення органів прокуратури Закарпатської України». У преамбулі
цього документа зазначалося, що в згоді з Маніфестом І з’їзду Народних комітетів Закарпатської України від 26 листопада 1944 року про возз’єднання
Закарпатської України з Радянською Україною і вихід зі складу Чехословаччини, для зміцнення державного ладу, боротьби з ворогами народу та
кримінальними злочинцями, а також для нагляду за діяльністю судових органів, державної безпеки і народної міліції та діяльності всіх органів влади
на місцях Народна рада постановляє: «Утворити прокуратуру Закарпатської
України в центрі на чолі з головним прокурором і в складі…».
Практично весь 1945 рік під керівництвом першого прокурора, доктора юридичних наук, випускника Празького університету Івана Андрашка
створювалися органи прокуратури в містах і районах області. У їх становленні активну участь брав Михайло Гаврилик, для якого ювілейний рік закарпатської прокуратури збігся з особистим ювілеєм – 15 серпня 2015 року
йому виповниться 90.
З цією, таки на диво енергійною, як на свої роки, людиною доволі часто зустрічаюся в місті. Не виняток і прокуратура області, хоча тут не залишилося
нікого, з ким Михайло Петрович колись працював. Однак і сьогодні вважає
саме цей колектив своїм, рідним, адже очолював його у 1963–1973 роках.
У кожного, хто хоч раз спілкувався з Михайлом Гавриликом, я певен, залишилася приємна згадка. Бо його інтелігентність, щирість, почуття гумору начисто спростовують уявлення про прокурора як закостенілого формаліста і педанта, який суворо дотримується певного порядку. Він життєлюб,
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якого жорсткі умови професійної діяльності не переінакшили, а тільки
утвердили вимогливість, зцементували позицію безкомпромісності на основі букви і духу Закону. А людяність, розуміння чужої біди та потреба
захистити потерпілого прийшли, мабуть, з генами. Бо такими були наші
батьки…
Сидимо в його затишній двокімнатній «хрущовці» та розмовляємо про
минуле, сучасне і про майбутнє, про долю, визначену йому.
Народився Михайло Петрович у Білках Іршавського району в селянській
сім’ї. Був другим з шести дітей у Гавриликів. Після закінчення «горожанки» пішов вчитися у Севлюську (Виноградівську) торговельну академію.
Залишити навчання змусила матеріальна скрута. У пошуках заробітків опинився на металургійному заводі в Угорщині.
– Влітку 1944-го мене, 19-річного хлопця, прямо з роботи забрали у табір
під Дебреценом на будівництво військового аеродрому. Восени дав звідти
драла. До приходу радянських військ переховувався вдома, – згадує минуле.
Повоєнні роки кардинально змінювали життя закарпатців, круто повертали людські долі. Грамотний сільський юнак влаштувався бухгалтером в окружний відділ народної освіти в Іршаві. Тут зустрів свою першу і єдину на
все життя любов – красуню-вчительку з Великої України Любов Василівну. Мріяли разом навчати школярів: Михайло навіть закінчив педучилище.
Але йому так і не довелося стати вчителем, бо на початку жовтня 1947 року
його несподівано призначають народним слідчим прокуратури Іршавського
округу. Вибирати тоді не доводилося…
На посаду слідчого партійним органам рекомендував і з їх «благословення» призначив перший прокурор Закарпатської області, односельчанин
Гаврилика, – Іван Васильович Андрашко. Ця людина, за словами Михайла
Петровича, мала вирішальний вплив на його становлення як прокурора.
До слова, правові премудрості Михайло Гаврилик опановував, навчаючись у Всесоюзному заочному юридичному інституті. Згодом став помічником прокурора Іршавського району. Потім були посади прокурора у Сваляві, Ужгороді. Якийсь час займався партійною роботою, вчився у Вищій
партійній школі при ЦК КПРС. Тобто, довелося пройти усі щаблі радянської
службової драбини. Тому призначення прокурором Закарпатської області
після того, як його попередник Василь Русин очолив виконком обласної
ради, сприйняв за належне визнання своїх знань і досвіду.
– Хрущовська відлига, як і перші роки незалежності України, тоді викликала неабияке піднесення, навіть ейфорію. Особливо серед інтелігенції.
Очевидно, – сміється мій співрозмовник, – я демократизувався більше, ніж
дозволяло прокурорське крісло, бо через кілька років та демократизація вилізла мені боком...
Несподівано тема хрущовської відлиги перервалась. Натомість повелася
мова про прокурорів міст і районів, обласного апарату, з якими йому довелося працювати. Найперше згадав Михайла Фенчака, котрого після закінчення юридичного факультету Київського державного університету
«заслав» закріплювати здобуті у столиці теоретичні знання помічником
прокурора Рахівського району, а за кілька років запросив начальником від-
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ділу в обласну прокуратуру. Далі розповідав про працьовитість Олександра
Бондаренка, який став прокурором області (1987–1997 р.р., – прим. авт.),
Івана Івашковича – очолював прокуратури кількох районів Закарпаття, а тепер як адвокат захищає права та інтереси громадян. Не забув про подружжя
Лендьєлів. І, звичайно, екс-голову Конституційного Суду України Андрія
Стрижака.
Раптом обличчя ювіляра засумувало і він почав згадувати тих, кого вже
нема з нами…
З наших бесід упевнився, що Гаврилик і в молодості, і тепер глибоко переконаний: закон писаний для усіх громадян. І всі вони, незалежно від посади, повинні його суворо дотримуватися. Тому з обуренням, а разом з тим
і болем (це ж бо його відомство!) сприймає повідомлення засобів масової
інформації про корупцію серед прокурорів, що пронизала органи прокуратури зверху донизу.
– У моїй сивій голові не вкладаються такі факти. Повірте, найменший
натяк на негідну поведінку, а тим більше правопорушення працівника прокуратури – і я з такими прощався протягом доби, а сьогодні чомусь дехто
прагне захистити тих, хто брав хабарі сотнями тисяч доларів чи діамантами.
Він вважає, що причини цього – недосконала система добору кадрів у органи прокуратури та занадто роздуті штати, проте вірить – очиститися вони
спроможні, і ними ще будуть пишатися в Україні.
– Схоже, у свої 90 років залишаюся таким же наївним романтиком, яким
був у часи хрущовського потепління. Можливо. Проте я і сьогодні зробив
би те, що спричинило моє звільнення з посади прокурора області. На жаль,
нині, – сумовито констатує Михайло Петрович, – декотрі керівники органів
прокуратури у своїх діях більше керуються політичною доцільністю, ніж
Законом. Кажу так, бо не можу зрозуміти, чому доволі часто проти посадовців високого рангу, депутатів порушуються кримінальні справи і навколо них здіймається великий галас, а потім справа закривається, і ті ж
підозрювані чи обвинувачувані особи знову займають високі владні крісла.
…Наприкінці тепер уже далекого 1971 року поскаржилися прокуророві:
деякі партійні чинуші влаштовують бенкети, а розраховуватися за спожите
на них примушують керівників підприємств, колгоспів. Перевірили в одному районі, в іншому – факти підтвердилися. Тоді обласний прокурор дає
команду перевірити законність витрачання коштів чи не в усіх фінансово
стабільних комбінатах, заводах і фабриках, колгоспах і радгоспах. Ініціатива Гаврилика була належно оцінена – його нагороджують орденом Трудового червоного прапора, в прокуратурі УРСР рекомендують закарпатський
досвід застосувати в інших областях. Адже в результаті тотальних перевірок було встановлено, що значна частина коштів незаконно витрачалася на
всілякі зустрічі, прийоми, бенкети за фіктивними документами. Наприклад,
лише в колгоспі села Соломонове ця сума склала 58 тисяч карбованців – на
той час чималі кошти.
– Звичайно, – каже Михайло Петрович, – я дав вказівку прокурорам міст
і районів вжити відповідних заходів прокурорського реагування для усунен-
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ня порушень і притягнення винних до відповідальності. Мої дії не вельми
сподобалися керівництву обкому, райкомів і міськкомів партії. Зрозумів, що
на місці вирішити це питання неможливо, тому поставив до відома прокурора республіки, просив допомоги, підтримки.
На жаль, бригада приїхала не звідти, а з «партійної прокуратури», тобто
з партійної комісії при ЦК КПУ. Факти зловживання народними коштами
підтвердилися. Секретаріат ЦК Компартії України прийняв відповідну постанову. Однак її обговорення на бюро обкому перетворилося на самосуд
над прокуратурою області та її керівником.
– Ту саму принциповість, за яку до цього хвалили, було поставлено мені ж
у вину. Було порушено питання і про усунення мене з роботи, – продовжує
розповідь ветеран. – До того ж, закінчувався другий термін мого перебування на посаді прокурора області.
У ті часи партійне рішення було понад усе, навіть понад Закон. Прокурор
республіки Федір Кирилович Глух намагався підтримати опального прокурора – запропонував аналогічну посаду в іншій області, бо на той час Михайло Петрович був, як мовиться, у розквіті сил. Та він не погодився, бо це б
означало поступитися перед тим несправедливим обкомівським рішенням.
Лише за цю принциповість варто низько схилити голову перед такими
особистостями. Адже вони, хай єдиним вчинком, протестували проти системи, в якій займали вагому нішу, – проти всесилля партчиновників, – піддаючи небезпеці своє майбутнє...
Михайло Петрович Гаврилик пенсіонером став «за станом здоров’я».
Та не сидиться йому і в дев’яносто. Він радий спілкуватися з різними поколіннями прокурорських працівників, а ми раді зустрічам з ним – це взаємозбагачує.
Але є в нашого ветерана ще очікуваніші побачення: з дітьми, онуками та
правнучками. Щоправда, відбуваються не так часто, якби їм усім хотілося, – нащадки не близько від батьківського дому. П’ятнадцять років нема
вже коханої дружини, з якою прожили щасливі 54 роки і в любові виростили двох прекрасних синів. Олександр, доктор фізико-математичних наук,
працює в одному зі столичних інститутів. Юрій – лікар, живе і трудиться
в Будапешті. Сьогодні вони – батькова гордість. І радість нових зустрічей з
уже трьома поколіннями Гавриликів.
Радість життя… У поважному віці Михайла Петровича – це особливе почуття. Радіє, що ще має сили самостійно за собою доглянути, жити повноцінно.
У його житті почуття і принципи пройшли випробування посадами, гартувалися політичними потепліннями, вітрами перемін, застоями, штормами і штурмами. Загартувалися і збереглися. На щастя, на долю, на довгі літа.
Іван ТЕГЗА,
секретар консультативної ради
при Прокуратурі Закарпатської області,
член Національної спілки журналістів України,
старший радник юстиції
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