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Начальник управління
спеціальних розслідувань ГПУ

Сергій Горбатюк:
«Навколо слідства
у справах Майдану
багато маніпуляцій
та критики
у бездіяльності,
однак результати
розслідування свідчать
про протилежне»
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Злочини, вчинені під час Революції Гідності, за складністю та чисельністю ще не мали аналогів у державі.
Процес розслідування із залученням громадськості зроблено максимально прозорим: створено Реєстр проваджень, проведено десятки брифінгів, зустрічей з родинами героїв Небесної сотні та їх адвокатами.
Однак в інформаційному середовищі слідчих часто безпідставно
критикують за відсутність результатів, що не відповідає справжньому
стану справ.
Слідчі роблять усе, аби підозрювані особи, у тому числі ті, що розшукуються, так само постали перед судом, як уже зараз харківський
міський голова, колишні заступник міністра внутрішніх справ, очільник київської СБУ, голова Київської міської держадміністрації, командири і рядові працівники «Беркута», підрозділів ДАІ, судді, прокурори,
«тітушки».
Управління спеціальних розслідувань провело понад 9,5 тисяч слідчих дій, було допитано майже шість тисяч свідків і потерпілих, призначено понад 1800 експертиз. Кримінальні провадження управління спеціальних розслідувань склали 2300 томів. За результатами розслідування злочинів, вчинених під час Революції Гідності, правоохоронними органами направлено до суду 126 обвинувальних актів та клопотань стосовно 162 осіб. Щодо 26 осіб вже постановлено обвинувальні
вироки. Загалом притягнуто до кримінальної відповідальності (повідомлено про підозру) 276 осіб, з яких майже шоста частина (43 особи) – високопосадовці.
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Управління спеціальних розслідувань оприлюднило побудовану на
доказах версію слідства, відображену в повідомленнях про підозру
у тому, заради чого злочинною організацією, до якої входили високопосадовці, здійснювалась протидія акціям протесту та які конкретно
механізми були задіяні.
Результати розслідування є стосовно кожного з етапів Революції
Гідності: розгону студентського Майдану, подій грудня 2013 року,
прийняття «диктаторських» законів, розстрілу мітингувальників 20 лютого 2014 року тощо.
Як уже повідомлялося, 9 лютого 2016 року до суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього заступника командира полку
«Беркут» та двох міліціонерів роти спецпризначення цього полку, яких
підозрюють у вчиненні терористичного акту, вбивств 48 осіб, замахів
на вбивства 80 осіб, у незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій та інших злочинах.
Указане провадження об’єднано із провадженням за обвинуваченням інших двох співробітників роти «Беркут», що вже протягом року
розглядається у Святошинському районному суді м. Києва. Генеральна
прокуратура готує документи для висунення їм додаткового обвинувачення у вчиненні терористичного акту, вбивств та замахів на вбивства громадян.
Перебувають у розшуку ще 21 колишній співробітник полку «Беркут» ГУМВС України в м. Києві, які підозрюються у вчиненні 20 лютого
2014 року вбивств протестувальників. Загалом повідомлено про підозру 26 колишнім працівникам київського «Беркуту».
Також повідомлено про підозру ще шістьом високопосадовцям
держави, правоохоронних органів і київської міліції – саме вони дали
злочинну вказівку та організували вчинення розстрілів 20 лютого
2014 року на вулиці Інститутській.
Наше завдання полягає у копіткій повсякденній роботі щодо збору
доказів для обґрунтованої передачі провадження в суд. Кожен наш
крок має відповідати букві закону, а конкретне звинувачення – підкріплюватися вагомими доказами. Остаточну правову оцінку діям усіх
фігурантів повинен дати суд.

АКТУАЛЬНО

Актуальні питання
правового забезпечення
прокурорсько-слідчої діяльності
у воєнній сфері
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Валерій ДАВИДЕНКО,

Григорій РЯБЕНКО,

професор кафедри
загально-правових дисциплін
Київського національного
торговельно-економічного
університету,
старший радник юстиції,
кандидат юридичних наук, доцент

військовий прокурор
Центрального регіону України,
полковник юстиції,
магістр права

Урегулювання існуючих прогалин законодавства з питань запобігання та протидії злочинності серед військовослужбовців
насамперед сприятиме забезпеченню прокурорсько-слідчої
діяльності у воєнній сфері, бойовій готовності та належній
боєздатності військ, що надзвичайно важливо в сучасних умовах залучення Збройних Сил України до захисту суверенітету,
територіальної цілісності та недоторканності нашої держави.
7

АКТУАЛЬНО

№ 2 (176) лютий 2016

Н

8

е всі положення чинного
законодавства України отримують безпроблемне застосування та одностайне схвалення науковцями і практичними працівниками військових прокуратур.
Питання правозахисної діяльності
прокуратури досліджували такі вітчизняні науковці, як: Є. Блажівський,
В. Долежан, Ю. Дьомін, М. Косюта,
О. Литвак, Ю. Полянський, С. Прилуцький, М. Руденко, Г. Середа,
В. Сухонос, М. Якимчук, та інші.
Декотрим аспектам здійснення
військовою прокуратурою правозахисної діяльності присвячені дисертаційні дослідження вітчизняних
і зарубіжних вчених. Проте поза межами наукових досліджень залишаються питання, вирішити які можливо тільки шляхом внесення змін до
вітчизняного законодавства.
Так, під час застосування норм
Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України виникають проблемні питання щодо: обрання та застосування запобіжних
заходів, особливо у вигляді взяття
під варту та застави, їх оскарження,
проведення особистого обшуку особи, огляду (обшуку) адміністративних приміщень на стадії завершення
досудового розслідування, строків
ознайомлення з матеріалами кримінального провадження тощо.
Зокрема, ухваленням запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою
слідчий суддя виконує вимоги, передбачені ч. 3 ст. 183 КПК України, та визначає розмір застави в межах, регламентованих ч. 5 ст. 182 КПК України,
але при цьому ч. 3 ст. 183 КПК України
не містить посилань на ч. 5 ст. 182
КПК України. Слідчі судді нерідко
розмір застави визначають без ура-

хування розміру спричинених кримінальним правопорушенням збитків чи суспільної небезпеки.
Передбачивши право суду на визначення розміру застави у кримінальних провадженнях про злочини
з ознаками насильства або погрози
його застосування, про злочини, які
спричинили загибель людини, щодо
осіб, стосовно яких вже обирався
запобіжний захід у вигляді застави,
законодавець дає суду можливість
встановлювати розмір застави, яка не
сприятиме виконанню завдання кримінального провадження, і особи, які
вчинили суспільно-небезпечні діяння, перебуватимуть на волі.
У такому випадку доцільно було б
унести зміни до ч. 3 ст. 183 КПК
України, визначивши, що «слідчий
суддя, суд при постановленні ухвали
про застосування запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою зобов’язаний визначити розмір застави
не менший, ніж розмір спричинених
у кримінальному провадженні збитків, чи заявленого цивільного позову, що є достатнім для забезпечення
виконання підозрюваним обов’язків,
передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті» (в якій, до речі,
слово «право» слідчого судді, суду на
визначення розміру застави необхідно змінити на «обов’язок»).
Оскільки неефективне застосування
вищевказаних норм Кодексу допускається через їх оціночний характер, одним із шляхів вирішення даної проблеми може стати звернення до Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних
справ за офіційним роз’ясненням.
Крім цього, доцільно доповнити
ч. 5 ст. 182 КПК України пунктом
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вувати до них запобіжний захід у вигляді нагляду командування військової частини та доповнити ч. 1 ст. 176
КПК України пунктом 6: «… нагляд
командування військової частини».
Указана проблема цілком слушно
була предметом обговорення й у попередніх наукових публікаціях вчених-юристів [1, 131–132].
Теоретично наше дослідження
ґрунтується на емпіричних даних –
результатах опитування 90 прокурорсько-слідчих працівників військових прокуратур. На думку 85 %
опитаних, виникають певні труднощі щодо застосування окремих норм
КПК України, які регулюють порядок проведення слідчих дій у кримінальних провадженнях. Зокрема,
у КПК України передбачено, що
уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може провести обшук
особи в двох випадках: особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину (ч. 3 ст. 208 КПК України), та осіб,
які перебувають в житлі чи іншому
володінні особи під час проведення
обшуку у вказаних приміщеннях
(ч. 5 ст. 236 КПК України). А отже,
процесуальні аспекти особистого
обшуку особи є обмеженими, що не
сприяє швидкому, повному та неупередженому розслідуванню відповідно до вимог ст. 2 КПК України.
Зазначене не залишає слідчому,
прокурору з метою проведення особистого обшуку особи альтернативи іншої, ніж затримувати цю особу в порядку ст. 208 КПК України.
Тобто, провести особистий обшук
особи без її затримання або без проведення обшуку приміщення, а тим
більше на вулиці, в громадському
місці, неможливо. Так само не передбачена можливість здійснити осо-
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про те, що при визначенні розміру
застави у кримінальних провадженнях, в яких особі спричинено матеріальну або моральну шкоду, її розмір має бути не меншим, ніж розмір
завданих збитків, чи сума заявленого у справі цивільного позову, як це
було передбачено у КПК України в
редакції 1960 року.
Слід також зазначити, що Кримінальним процесуальним кодексом
України не передбачена можливість
оскаржити ухвалу слідчого судді
про відмову в обранні запобіжного заходу у вигляді застави (ст. 309
КПК України). Водночас, згідно з
пунктом 7 ст. 194 КПК України, до
підозрюваного у вчиненні злочину,
за яке передбачено основне покарання у вигляді штрафу в розмірі понад
три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути
застосовано лише заставу або тримання під вартою.
Також не передбачена можливість
оскарження в апеляційному порядку розміру застави, визначеної судом відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК
України.
Вважаємо за доцільне звернути
увагу на те, що ст. 176 КПК України
містить вичерпний перелік запобіжних заходів, і на відміну від
КПК України в редакції 1960 року
в чинному Кодексі відсутній такий
вид запобіжного заходу, як нагляд
командування військової частини.
Враховуючи, що військові злочини
вчиняють військовослужбовці строкової військової служби чи інші,
що перебувають на типовому для
військових казарменому становищі,
в умовах військових навчань, ведення бойових дій тощо, доцільно
було б, за наявності підстав, застосо-
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бистий обшук особи за ініціативою
слідчого чи прокурора.
На думку працівників-практиків,
виникають проблеми щодо одержання дозволу слідчого судді на проведення обшуку в адміністративних
приміщеннях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ.
Також немає роз’яснення, чи включено в поняття «інше володіння особи» інститут юридичної особи, та
процесуально не визначено проведення обшуку в службовому приміщенні юридичної особи різної форми
власності. На цей час існує позиція
суду, що дозвіл на обшук можна
надавати тільки в житлі та іншому
володінні фізичної особи, а в службових, господарських та інших приміщеннях юридичної особи треба
проводити огляд. Проте незрозуміло, як проводити огляд таких приміщень, якщо керівник юридичної
особи заперечує проти цього.
Так, у ч. 2 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться
на підставі ухвали слідчого судді.
У пункті 5 ч. 3 цієї ж статті зазначено, що у разі необхідності слідчий за
погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді
з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про житло
чи інше володіння особи або частину
житла чи іншого володіння особи, де
планується проведення обшуку.
Оскільки законодавець у вищевказаній статті не згадує про проведення обшуку в адміністративних приміщеннях органів державної влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а згадує
винятково житло чи інше володіння
особи, слідчі судді можуть відмовля-

ти у наданні дозволів на проведення
обшуку у зазначених приміщеннях.
Проведення іншої слідчої дії, зокрема огляду, не завжди є можливим, оскільки обшук – це примусова дія, яка проводиться на підставі
ухвали слідчого судді, і будь-якого
іншого дозволу для її проведення не
потрібно.
Стосовно проведення огляду доцільно зазначити, що, відповідно до
ч.ч. 5, 7 ст. 237 КПК України, при
проведенні огляду дозволяється вилучати лише речі та документи, які
мають значення для кримінального
провадження, і речі, вилучені з обігу. Вилучені речі та документи, що
не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України,
клопотання слідчого, прокурора про
арешт тимчасово вилученого майна
повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути
негайно повернуто особі, у якої його
було вилучено.
На практиці виникають проблеми
щодо належного огляду тимчасово
вилученого майна (наприклад, через
великий обсяг вилученого), встановлення його значимості для досудового розслідування, збирання доказів
для доведення необхідності арешту
майна в суді, у зв’язку з чим у встановлений законом строк «не пізніше
наступного робочого дня» підготувати обґрунтоване клопотання до
суду та зібрати всі необхідні докази
інколи неможливо. З огляду на зазначене необхідно внести зміни до КПК
України щодо скасування інституту
арешту вилученого майна, хоча б на
державних підприємствах, устано-
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курор приймає постанову, яку можна
оскаржити у порядку, встановленому цим Кодексом. Зокрема, слідчий
приймає постанову про закриття
кримінального провадження, в якому жодній особі не повідомлялось
про підозру, з підстав, передбачених
пунктами 1, 2, 4, 9 ч. 1 ст. 284 КПК
України, а прокурор – щодо підозрюваного з усіх підстав, передбачених
частиною першою цієї статті.
Таким чином, постає питання процесуальної самостійності та можливості закриття прокурором кримінальних проваджень, в яких особі не
було повідомлено про підозру, тобто
обмеження повноважень прокурора,
визначених у ст. 36 КПК України.
Отже, виникає суперечлива ситуація,
коли слідчий наділений більшими
процесуальними повноваженнями
у прийнятті рішень, ніж прокурор,
що здійснює процесуальне керівництво розслідуванням.
Потребує вирішення і питання стосовно прийняття рішення про повернення кримінального провадження
прокурору у випадку відмови в затвердженні угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним. З урахуванням наявної
практики положення пункту 1 ч. 3
ст. 314 КПК України доцільно доопрацювати, оскільки законодавцем
у цій нормі не визначено чіткий порядок прийняття судом рішень у підготовчому засіданні у разі відмови
в затвердженні угоди про визнання
винуватості, тобто у кримінальних
провадженнях, де закінчено досудове розслідування, але справу за ним
не призначено до розгляду. Для такого випадку законодавцеві необхідно визначити порядок, який би дав
можливість, згідно з положеннями
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вах і організаціях, або у разі потреби
продовження строків подачі до суду
такого клопотання.
На нашу думку, також потребують чіткого роз’яснення стадії завершення досудового розслідування,
оскільки у ч. 4 ст. 110 КПК України
встановлено, що досудове розслідування завершується складанням
обвинувального акта, а згідно з ч. 1
ст. 290 КПК України – перед наданням підозрюваному, його захиснику,
законному представнику доступу до
матеріалів досудового розслідування.
Крім цього, слід зазначити, що
Кримінальним процесуальним кодексом України не визначені чіткі
строки, протягом яких сторона захисту повинна відкрити свої матеріали
стороні обвинувачення після закінчення ознайомлення з матеріалами
досудового розслідування та підписання протоколу про це в порядку
ст. 290 КПК України, хоча вказаний
строк входить у загальний строк досудового розслідування. Не передбачена і можливість звернення до суду
з клопотанням про встановлення
строку для відкриття стороною захисту матеріалів.
Доцільно звернути увагу й на те,
що норма ст. 42 Кримінального процесуального кодексу України визначає підсудного як учасника кримінального процесу. Воднораз норми
КПК України щодо судового розгляду кримінального провадження не
визначають підсудного як учасника розгляду справи по суті взагалі
(ст.ст. 351, 364, 365 КПК України).
На наш погляд, не можуть бути
схвалені й деякі інші положення чинного Кодексу. Так, згідно зі ст. 284
КПК України, про закриття кримінального провадження слідчий, про-
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ч. 7 ст. 474 КПК України, продовжити підготовче судове засідання
після відмови у затвердженні угоди,
з’ясувавши думку учасників судового провадження щодо можливості призначення судового розгляду
у загальному порядку відповідно до
обвинувального акта, під час якого
вирішити клопотання, заявлені учасниками процесу, та прийняти одне із
рішень, передбачених пунктами 2–5
ч. 3 ст. 314 КПК України.
Водночас, відповідно до положень
пункту 1 ч. 3 ст. 314 КПК України,
суд у безапеляційному порядку
приймає рішення про повернення
матеріалів провадження прокурору
для продовження досудового розслідування, що, у свою чергу, суперечить змісту ст. 28 КПК України стосовно розумності строків прийняття
процесуальних рішень у кримінальних провадженнях.
У статті 2 КПК України встановлено, що важливим завданням
кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та
неупередженого розслідування.
А цілком досягти повноти досудового розслідування неможливо без всебічного виявлення причин і умов, які
сприяли вчиненню злочину, та внесення подання слідчого, прокурора
про вжиття заходів для усунення
цих причин і умов (ст.ст. 23, 23-1
КПК України в редакції 1960 року).
Таким чином, пропонуємо доповнити КПК України відповідними статтями, якими був би регламентований
порядок виявлення причин і умов,
які сприяли вчиненню злочину, та
внесення подання слідчого, прокурора про вжиття заходів для усунення
цих причин і умов як принципово
важливої складової профілактичної

діяльності. З цього приводу доцільно зазначити, що серед суб’єктів
кримінального провадження лише
прокурорсько-слідчі працівники володіють об’єктивною інформацією
про такі причини і умови та можуть
ефективно вплинути на їх усунення
й обрання інших оптимальних профілактичних заходів. Проте новим
КПК України прокурорсько-слідчі
працівники позбавлені цього важливого інструментарію для реалізації
завдань кримінального провадження.
Зауважимо, що необхідність поновлення у новому КПК України положень ст.ст. 23, 23-1 Кодексу в редакції 1960 року вже неодноразово була
предметом наукового обговорення
[1, 131; 2, 251]. Ми також погоджуємось із думкою інших дослідників
про потребу доповнення чинного
КПК України положеннями, які регламентують особливості виконання початкових та інших необхідних
слідчих дій в умовах вчинення кримінального правопорушення військовослужбовцями на військовому
повітряному чи морському кораблі,
військовослужбовцями українських
військових контингентів, що перебувають за межами України, тощо [1, 131].

Потребують наукового доопрацювання і питання кваліфікації триваючих злочинів, пов’язаних з ухиленням від військової служби (ст. 407
Кримінального кодексу (далі – КК)
України), за умови початку вчинення
злочину в мирний час та продовження
його в особливий період, після набрання чинності змінами до законодавства (ч.ч. 4, 5 ст. 407 та ч. 3 ст. 408 КК
України), оскільки єдина слідча та судова практика на даний час відсутня.
Встановлено наявність колізії між
ч. 1 ст. 426 КК України та ст. 172-16
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істотної шкоди необхідна для кваліфікації за ч. 1 ст. 426 КК України
лише вчинення іншого умисного
невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми
службовими обов’язками повинна
була виконати, проте наявність істотної шкоди не стосується інших
двох самостійних видів бездіяльності влади, слід зробити висновок, що
законодавством однаково передбачена як кримінальна, так і адміністративна відповідальність за одні і ті ж
правопорушення, а саме: 1) умисне
невжиття заходів щодо припинення
злочину, що вчиняється підлеглим;
2) ненаправлення військовою службовою особою до органу досудового розслідування повідомлення про
підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення.
Виникають проблеми щодо притягнення осіб до адміністративної
відповідальності за корупційні правопорушення, зокрема передбачене
ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог
щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів). Так, ч. 1 ст. 27
Закону України «Про запобігання
корупції» (далі – Закон) передбачені
обмеження спільної роботи близьких родичів, зокрема осіб, зазначених у підпункті «г» пункту 1 ч. 1
ст. 3 цього Закону (військові посадові
особи Збройних Сил України), які не
можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути
прямо підпорядкованими у зв’язку
з виконанням повноважень близьким
їм особам.
Пунктом 3 ч. 1 цієї ж статті передбачено, що положення вищевказаної норми не поширюється на осіб,
які працюють у сільських населених пунктах [3]. Водночас законо-
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Кодексу України про адміністративні
правопорушення (далі КУпАП). Так,
у ч. 1 ст. 426 КК України передбачена
кримінальна відповідальність за бездіяльність військової влади, а саме
три самостійні її види: 1) умисне
неприпинення злочину, що вчиняється підлеглим; 2) ненаправлення
до органу досудового розслідування
повідомлення про підлеглого, який
вчинив кримінальне правопорушення; 3) інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які
вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, якщо
це заподіяло істотну шкоду.
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» Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено главою 13-Б «Військові
адміністративні правопорушення».
Статтею 172-16 КУпАП передбачено
адміністративну відповідальність за
бездіяльність військової влади. Як
і в ч. 1 ст. 426 КК України, у диспозиції ст. 172-16 КУпАП передбачена
відповідальність за три самостійні види бездіяльності військової
влади: 1) умисне невжиття заходів
щодо припинення злочину, що вчиняється підлеглим; 2) ненаправлення
військовою службовою особою до
органу досудового розслідування
повідомлення про підлеглого, який
вчинив кримінальне правопорушення; 3) інше умисне невиконання військовою службовою особою покладених на неї службових обов’язків.
Аналізуючи вказані вище норми
та з урахуванням того, що наявність
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давцем чітко не визначено поняття
«сільський населений пункт», та чи
входять до цієї категорії населених
пунктів «селища» і «селища міського типу», що не дає можливості
встановити наявність адміністративного корупційного правопорушення
у військових службових осіб, які проходять військову службу на території
одного гарнізону і мають у прямому
підпорядкуванні близьких родичів
(подружжя).
Крім того, з урахуванням наявної практики прокуратури щодо
розгляду протоколів про вчинення
адміністративних правопорушень
вважаємо за необхідне доповнити до
санкцій ст.ст. 172-13, 172-14, 172-15,
172-16, 172-17, 172-18 КУпАП покарання у вигляді штрафу. Зазначене
пояснюється тим, що в декотрих
випадках призначення командному офіцерському та сержантському
складу покарання у вигляді арешту
з утриманням на гауптвахті є недоцільним через неукомплектованість
підрозділів, необхідністю перебування командира (начальника) на
службі, зокрема в зоні проведення
бойових дій, а також у випадку при-

значення такого покарання військовому комісару районного військового комісаріату під час проведення
мобілізації.
До того ж, досі не вирішено питання
щодо розміщення гауптвахт у кожному гарнізоні, тому інколи для відбування покарання військовослужбовцю необхідно долати відстань
до 300 км. Нерідко трапляється, що
гауптвахти переповнені, і відбування покарання відстрочується на невизначений термін. Запропоновані
зміни до статей КУпАП дадуть
змогу зменшити витрати бюджетних коштів, пов’язані з доставкою
та утриманням військовослужбовця
на гауптвахті, натомість стягнення
штрафу буде наповнювати державний бюджет.
Отже, проблеми правового забезпечення прокурорсько-слідчої діяльності у воєнній сфері необхідно
розглядати крізь призму складного
та закономірного процесу розвитку правової європейської держави,
розбудови Збройних Сил України за
світовими стандартами, що відбувається за жорстких умов відбиття
збройної агресії.
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Давиденко В., Рябенко Г. Актуальні питання правового забезпечення
прокурорсько-слідчої діяльності у воєнній сфері.
Проаналізовано стан правового забезпечення діяльності прокурорсько-слідчих працівників військових прокуратур. Авторами внесено обґрунтовані пропозиції до декотрих положень Кримінального процесуального
кодексу, Кримінального кодексу, інших законів України, що регламентують
питання виявлення, розслідування суспільно небезпечних винних діянь,
вчинених військовослужбовцями, їх припинення та запобігання.
Ключові слова: військові злочини; прокурорсько-слідча діяльність; унесення змін до чинного законодавства; завдання кримінального провадження; запобігання корупції.
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Давыденко В., Рябенко Г. Актуальные вопросы правового обеспечения
прокурорско-следственной деятельности в военной сфере.
Проанализировано состояние правового обеспечения деятельности прокурорско-следственных работников военных прокуратур. Авторами внесены
обоснованные предложения к отдельным положениям Уголовного процессуального кодекса, Уголовного кодекса, других законов Украины, регламентирующих вопросы выявления, расследования общественно опасных виновных
деяний, совершенных военнослужащими, их пресечения и предупреждения.
Ключевые слова: воинские преступления; прокурорско-следственная деятельность; внесение изменений в действующее законодательство; задачи уголовного производства; предупреждение коррупции.
Davydenko V., Riabenko H. Current issues of legal support of prosecution
and investigative activity in the military sphere.
The state of legal support of activity of prosecution and investigation officers
of the military prosecutor’s offices has been analyzed. The authors proposed reasonable suggestions as to certain provisions of the Criminal Procedure Code of
Ukraine, the Criminal Code of Ukraine, and some other Ukrainian laws regulating
certain issues of detection and investigation of socially dangerous guilty acts committed by military personnel, as well as suppression and prevention of such acts.
Keywords: military crimes; prosecution and investigative activity; amendments
to current legislation; targets of criminal proceedings; prevention of corruption.
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Правові основи реалізації
права на звернення
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Декотрі аспекти розгляду звернень
органами прокуратури України

Вікторія ЯРЧАК,
заступник начальника відділу
розгляду депутатських звернень і запитів
управління організації прийому громадян,
розгляду звернень та запитів
Генеральної прокуратури України,
молодший радник юстиції,
кандидат юридичних наук

Звернення громадян є важливим засобом забезпечення,
захисту й утвердження усіх законодавчо закріплених громадянських прав і свобод. Звернення спрямовуються до різних
органів та можуть стосуватися будь-яких напрямів діяльності
суспільства і держави, але, як правило, мають єдину мету –
привернути увагу відповідних посадових осіб до особистих
або соціальних проблем людини. Кількість поданих та розглянутих звернень завжди розцінювалась як показник ступеня
довіри людей до влади: він прямо залежить від того, наскільки ефективно та швидко розв’язуються як загальні проблеми,
так і проблеми кожного окремо взятого громадянина.
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Водночас Президент України, як
гарант конституційності прав і свобод громадян в Україні, виступив
із законодавчою ініціативою щодо
підвищення ефективності реалізації прав громадян на звернення,
ліквідації негативних явищ у даній
сфері, запропонувавши запровадити комплексний системний підхід
і сформувати нову концепцію роботи зі зверненнями громадян. Указом
Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування» від 7 лютого
2008 р. № 109/2008 визначено перелік
найбільш актуальних проблем, які
існують сьогодні у згаданій сфері [4].
Іншим важливим механізмом реалізації прав громадян на звернення є
інститут Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини (омбудсмена), який уособлює парламентський контроль за додержанням
конституційних прав і свобод людини та громадянина. Згідно зі ст. 55
Конституції України, кожен має
право звертатися за захистом своїх
прав до Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини, який
відповідно до ст. 16 Закону України
«Про Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини» здійснює свою діяльність на підставі відомостей про порушення прав і свобод, отримані зі звернень громадян
України, іноземців, осіб без громадянства [5].
Спеціальним законодавчим актом
щодо розгляду та вирішення звернень громадян є Закон України «Про
звернення громадян» від 2 жовтня
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равовою основою, що регламентує право громадян на
звернення, є міжнародно-правові акти, ратифіковані Верховною
Радою України, національне законодавство, галузеві та міжгалузеві нормативно-правові акти.
Право громадян на звернення є,
насамперед, втіленням міжнародних стандартів у сфері прав людини і трансформацією у внутрішнє
законодавство ст. 2 Міжнародного
пакту про громадянські і політичні
права, прийнятого 16 грудня 1966 р.
Генеральною Асамблеєю ООН [1].
Основним способом реалізації цього права є його закріплення у ст. 40
Конституції України, згідно з якою
усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові
звернення або особисто звертатися
до органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів,
що зобов’язані розглянути звернення
і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк [2, 15].
25 жовтня 1991 р. для України набув
чинності Перший факультативний
протокол до Міжнародного пакту про
громадянські і політичні права. Згідно
зі ст. 1 Протоколу, Україна визнає
компетенцію Комітету з прав людини, створеного на підставі частини IV
цього Пакту, приймати і розглядати
повідомлення від окремих осіб, які
стверджують, що вони є жертвами
порушень якогось із прав, викладених
у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права. Відповідно до
Протоколу, Комітет може визнати неприйнятним повідомлення, яке є анонімним або яке, на його думку, являє
собою зловживання правом [3].
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1996 р. № 393/96-ВР (далі – Закон) [6],
яким, зокрема, передбачено види та
форми звернень, порядок їх подання,
розгляду і вирішення, відповідальність за неналежний розгляд тощо.
Загальні питання щодо розгляду звернень також регламентуються постановою Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної
влади і місцевого самоврядування,
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» від 14 квітня
1997 р. № 348; постановою Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» від 24 вересня 2008 р. № 858.
У статті 1 Закону встановлено, що
громадяни України можуть подавати
свої звернення до органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів
масової інформації, посадових осіб
відповідно до їх функціональних
обов’язків.
Право на звернення гарантоване
усім громадянам України. Крім того,
відповідно до ст. 1 Закону, особи,
які не є громадянами України і законно знаходяться на її території,
користуються правом на подання
звернення, як і громадяни України,
якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Закон встановлює і декотрі обмеження. Зокрема,
військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і органів
державної безпеки, а також особи
рядового і начальницького складу

Державної кримінально-виконавчої
служби України мають право подавати звернення, які не стосуються
їхньої службової діяльності.
Дія Закону також не поширюється
на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним
процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим кодексами, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України
«Про судоустрій і статус суддів» та
«Про доступ до судових рішень»,
Кодексом адміністративного судочинства України, Законом України
«Про засади запобігання і протидії
корупції» (ст. 12). Не підлягають також розгляду скарги на рішення загальних зборів членів колективних
сільськогосподарських підприємств,
акціонерних товариств, юридичних
осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення
вищих державних органів, оскільки
для тих звернень передбачено розгляд у судовому порядку.
Зрозуміло, що такий спеціальний
нормативний акт, як Закон України
«Про звернення громадян», не може
повною мірою об’єднати норми, що
охоплюють та регламентують порядок розгляду звернень. Закон встановлює лише загальні правила звернень
до відповідних органів, не конкретизуючи при цьому їх повноважень.
Водночас наявність численної нормативно-правової бази, а також фрагментарність законодавства, неповнота, дублювання і суперечливості
певних нормативно-правових актів,
які регулюють повноваження цих органів [7, 7], на практиці призводять до
того, що значна частина звернень громадян надсилається не за адресою.

АКТУАЛЬНО

етапів проходження скарги особи,
обмеження кількості можливих варіантів рішень, закріплення переліку
обов’язків посадових осіб з інформування скаржника про наслідки
та процедури тощо» [10, 361], заміни при цьому Закону України «Про
звернення громадян» відповідним
кодифікованим актом [11, 198].
Таким чином, на сучасному етапі
розвитку вітчизняної системи права
гостро постала проблема створення
єдиного кодифікованого акта, котрий
би на якісно новому рівні детально
та повно регламентував як сам порядок розгляду звернень громадян, так
і порядок управлінської діяльності
органів державної влади взагалі. На
користь цього твердження свідчить
і позитивний зарубіжний досвід.
Зокрема, кодифіковані акти, присвячені регламентації діяльності органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо їх взаємовідносин
з фізичними та юридичними особами, ефективно діють у більшості
європейських країн (Федеративній
Республіці Німеччина, Австрійській
Республіці та інших).
Чинним законодавством передбачено три види звернень громадян:
пропозиція (зауваження), заява (клопотання) та скарга [6]. Водночас у
декотрих наукових працях запропоновано виділяти такий окремий
вид звернень, як запит, зумовлений
бажанням заявника отримати роз’яснення (консультації) з питань, що
належать до компетенції органу, до
якого звертається громадянин [12,
122]. Проте з таким твердженням, на
нашу думку, погодитись не можна,
оскільки порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до
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Надісланню звернень не за належністю сприяють також спонтанність
та хаотичність процесу створення
законодавства, безсистемний науковий підхід, які суттєво гальмують
розвиток інформаційного суспільства [8].
Варто погодитись із співробітниками Центру політико-правових
реформ у тому, що наявні нормативно-правові акти, які визначають
засади розгляду звернень, відрізняються фрагментарним змістом, були
прийняті в різні періоди і вже не
повною мірою узгоджуються з вимогами часу. Так, більшість актів, що
регулюють питання практичної реалізації права особи на звернення до
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, зокрема
Закон України «Про звернення громадян», не відповідають стандартам
Ради Європи, оскільки не гарантують особі можливості неупередженого, чесного вирішення справи за
обґрунтований проміжок часу [9,
178]. Такий стан справ не можна визнати задовільним, адже усі засади
адміністративно-процедурної діяльності повинні визначатись на законодавчому рівні (тим самим усувається
підзаконне регулювання і можливі
колізії) та мають бути зібрані в єдиному систематизованому акті, завдяки чому набудуть ознак узагальненості, типовості та прозорості як
для суб’єктів здійснення розгляду
звернень (компетентних органів), так
і для споживачів їх результатів (заявників).
Цілком слушною є думка теоретиків про необхідність подальшої
«деталізації загальної процедури
оскарження, чіткого визначення
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інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень,
інших розпорядників публічної інформації, за запитами на інформацію
регламентовано спеціальним Законом
України «Про доступ до публічної інформації» [13]. Різниця між зверненням і запитом на інформацію полягає
передусім у тому, про що просить
адресата автор документа. У запиті
може міститися лише прохання надати певну інформацію або копію документа, якими володіє розпорядник.
Водночас у зверненні автор апелює
з відповідною пропозицією чи вимогою для відстоювання своїх прав
і законних інтересів та відновлення їх
у разі порушення.
Реалізовуючи право на звернення,
громадяни відповідно до ст. 5 Закону
повинні дотримуватися вимог:
а) щодо адресування: звернення адресуються органам державної
влади і місцевого самоврядування,
посадовим особам, до повноважень
яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;
b) щодо форми: у зверненні мають
бути зазначені прізвище, ім’я, по
батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного
питання, зауваження, пропозиції,
заяви, скарги, прохання чи вимоги.
Письмове звернення повинно бути
підписане заявником (заявниками)
із зазначенням дати. В електронному
зверненні також має бути зазначено
електронну поштову адресу, на яку
заявникові можна надіслати відповідь, або відомості про інші засоби
зв’язку з ним. При цьому застосування електронного цифрового підпису
при надсиланні електронного звернення не вимагається;

с) щодо мови: громадяни мають
право звертатися до органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій комунальної
форми власності, посадових осіб
українською мовою чи іншою мовою, прийнятною для сторін.
Окремо слід зупинитися на особливостях розгляду скарг. Скарга
належить до тієї категорії звернень
громадян, які найбільшою мірою
вимагають об’єктивного розгляду. Оскарженню підлягають тільки рішення або дії (бездіяльність)
чотирьох видів: а) внаслідок яких
порушено права, законні інтереси,
свободи громадян; б) створено перешкоди для реалізації громадянином
його прав, законних інтересів, свобод; в) незаконно покладено на громадянина будь-які обов’язки; г) громадянина незаконно притягнуто до
відповідальності.
Водночас не менш ґрунтовного підходу стосовно аналізу їх змісту потребують пропозиції громадян, адже,
як уже було наголошено, звернення
громадян з пропозиціями є формою
активного впливу громадянина на діяльність державних органів і органів
місцевого самоврядування. Проте на
практиці сьогодні цей вид звернень
громадян порівняно зі скаргами вважається другорядним.
Головною особливістю розгляду
звернень є те, що громадянину не
відведена роль «пасивного» учасника – навпаки, він може коригувати цей процес, захищаючи своє
право. Окрім того, гарантоване конституцією право на звернення частково виконує й охоронні функції,
коли у ході розгляду обґрунтованих
скарг усуваються наявні порушення.
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повноважень органів прокуратури та
їх реорганізація.
Суб’єктивні фактори надходження звернень насамперед пов’язані з
особистісними характеристиками
суб’єктів звернень: заявників та посадових осіб, уповноважених на їх
розгляд.
Так, незнання закону, відмова у задоволенні вимог заявників органами
державної влади та правоохоронними органами, неповне або немотивоване роз’яснення вимог чинного законодавства змушує суб’єктів звернень
звертатися до органів прокуратури.
Нерідко і фахівці, які надають правову допомогу заявникам, направляють численні дублікати звернень
до різних органів влади, народних
депутатів України, які в подальшому
скеровуються до органів прокуратури для розгляду.
За таких обставин скарги стають
віддзеркаленням діяльності державної влади та органів прокуратури,
які в силу зазначених факторів не
завжди здатні задовольнити вимоги
заявників та вжити заходів для поновлення порушених прав громадян.
Діяльність органів прокуратури
щодо розгляду звернень має такі
складові: вирішення звернень безпосередньо посадовими особами органів прокуратури всіх рівнів; розгляд
заяв і скарг відповідно до ст. 7 Закону
України «Про звернення громадян»,
тобто скерування їх за належністю
відповідному органу чи посадовій
особі, уповноваженому на їх розгляд.
Ужитими організаційними і практичними заходами у 2015 році вдалося досягти незначного зменшення (на
22 %) надходження звернень до органів прокуратури. Загалом надійшло
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У цьому випадку звернення також
стає елементом механізму правового
контролю за законністю дій і рішень
органів та їх посадових осіб.
Звернення громадяни скеровують
з метою настання відповідних правових наслідків. Однак слід пам’ятати,
що інформація заявників має емоційний, певною мірою суб’єктивний
характер. Передумовами надіслання
звернень є бажання реалізувати конкретні права чи спонукати до виконання обов’язків; придбати відповідне суб’єктивне право, якого особа не
має, але яке за законом може мати;
сприяти в реалізації цього права.
Розгляд звернень в органах прокуратури здійснюється як реалізація однієї з її функцій відповідно до
ст. 2 Закону України «Про прокуратуру», відомчого наказу Генеральної
прокуратури України «Про організацію діяльності органів прокуратури України з особистого прийому,
розгляду звернень та забезпечення
доступу до публічної інформації»
від 30 грудня 2015 р. № 430 [14] та
Інструкції про порядок розгляду
звернень та особистого прийому
в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної
прокуратури України від 27 грудня
2014 р. № 9гн [15].
У 2015 році звернення до органів
прокуратури набули нових особливостей, що пов’язано з певними
об’єктивними та суб’єктивними факторами соціального середовища.
До об’єктивних факторів можна
віднести обставини, що сприяли
надходженню нових звернень, зокрема, суспільно-політичні зміни в державі, ухвалення нових законодавчих
актів і, як наслідок, часткова зміна

21

№ 2 (176) лютий 2016

АКТУАЛЬНО

22

550 тис. скарг, зокрема 85,6 тис. – до
Генеральної прокуратури України.
На формування статистичного
показника вплинуло зменшення
кількості їх надходжень до прокуратур Луганської та Донецької
областей, прокуратури Автономної
Республіки Крим та прокуратури міста Севастополя, а також ліквідація
військової прокуратури Кримського
регіону.
У 2014 та 2015 роках з’являється
нова категорія звернень, пов’язана
з проведенням антитерористичної
операції на Сході держави та захистом прав громадян на тимчасово
окупованій території. Ці звернення,
зокрема, стосуються питань захисту прав на працю мобілізованих на
особливий період працівників, яких
було незаконно звільнено з роботи.
За результатами перевірок обґрунтованих скарг та внесених документів прокурорського реагування
працівників було поновлено на роботі та відшкодовано заборгованість
з виплати заробітної плати за час
вимушеного прогулу. До військових прокуратур регіонів надходили
звернення та в подальшому були поновлені права громадян, незаконно
призваних на військову службу під
час мобілізації без достатніх на це
підстав.
Незважаючи на позбавлення прокуратури функції так званого загального нагляду, громадяни та
представники юридичних осіб продовжують надсилати до органів прокуратури для розгляду звернення
з питань нагляду за додержанням
і застосуванням законів. Основними
причинами надходження таких скарг
є ігнорування посадовими особами

органів державної виконавчої влади
та місцевого самоврядування вимог
законодавства з питань оплати праці,
соціального захисту, у сфері містобудівної діяльності, землекористування, про звернення громадян тощо.
Враховуючи дану обставину, понад
152 тис. звернень скеровано за належністю до вищих центральних органів влади, органів державного нагляду та контролю, органів місцевого
самоврядування. Зокрема, органами
прокуратури Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької,
Чернівецької областей – кожне друге
звернення; в центральному апараті
Генеральної прокуратури України
кількість звернень, скерованих за
належністю, збільшилася на 13,4 %
порівняно з аналогічним періодом
минулого звітного року.
Більшість скарг, вирішених органами прокуратури у 2015 році, відносяться до тієї категорії, розгляд
яких відбувається в порядку кримінального процесуального законодавства. З питань досудового розслідування вирішено 143 тис. звернень, що
становить 61 % від усіх вирішених.
З них – кожне четверте надійшло
від учасників кримінального провадження, а кожне друге стосувалось
оскарження дій та рішень слідчих
органів внутрішніх справ (тепер –
Національної поліції України).
Значна кількість звернень надійшла
від заявників у порядку ст. 60
Кримінального процесуального кодексу України.
З ухваленням Верховною Радою
України 14 жовтня 2014 р. Закону
України «Про прокуратуру» прокуратура виконує функцію нагляду
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України» [16]. Нерідко народні депутати звертаються до органів прокуратури з вимогами, пропозиціями
чи вказівками з питань досудового
слідства у конкретних кримінальних
провадженнях. Наведене суперечить
положенням кримінального процесуального законодавства та рішенням Конституційного Суду України
про недопустимість втручання в діяльність органів і посадових осіб,
що здійснюють функції дізнання та
досудового слідства [17; 18]. Тому
в разі надходження до органів прокуратури таких документів вони не
розглядаються по суті.
Порівняно з аналогічним періодом
2014 року майже вдвічі (з 9,5 тис. у
2014 р. до 5 тис. у 2015 р.) зменшилась кількість звернень, доводи яких
знайшли підтвердження у ході їх
розгляду та вирішення (задоволених
звернень). Це пов’язано не лише із
законодавчими змінами, відповідно
до яких прокурор є виключно учасником кримінального провадження,
але й з тим, що відповідні контролюючі та наглядові органи держави,
посилаючись на відсутність повноважень, самоусуваються від виконання
своїх прямих обов’язків, а громадяни
через свій соціальний статус та малозабезпеченість не можуть самостійно
поновити свої права у судовому порядку.
Слід зазначити, що впродовж останніх років майже третина звернень безпосередньо вирішується
силами апаратів регіональних прокуратур та центральним апаратом
Генеральної прокуратури України.
У короткостроковому прогнозуванні
завантаженість працівників органів
прокуратури щодо розгляду звер-
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за додержанням прав і свобод людини та громадянина, додержанням
законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими
і службовими особами виключно
у формі представництва інтересів
громадянина або держави в суді.
Належним чином органами прокуратури забезпечується право громадян
на представництво. Про це свідчить
збільшення на 10 % показника задоволених звернень цієї категорії,
тобто кожного шостого. Найбільше –
прокурорами у Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Чернігівській
областях.
З питань захисту прав неповнолітніх задоволено кожне п’яте звернення із вирішених у цій категорії.
Активно реагували на порушення
ювенального законодавства прокурори у Дніпропетровській, ІваноФранківській, Луганській, Сумській,
Тернопільській та Харківській областях.
Позитивним є зменшення кількості задоволених звернень з питань
додержання законодавства при виконанні рішень судів та інших органів. Їх питома вага у 2015 році
становила 3 % від вирішених (тоді
як у 2014 році – майже 4 %), що свідчить про належне забезпечення прав
і свобод осіб, яким призначено позбавлення або обмеження волі.
У 2015 році органами прокуратури України розглянуто близько
13 тис. звернень та запитів народних
депутатів України. Пріоритетність
розгляду депутатських документів визначено Законом України
«Про статус народного депутата
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нень, ймовірно, зменшиться несуттєво або ж не зменшиться взагалі.
Це пов’язано, з-поміж іншого, з тим,
що система безоплатної вторинної
правової допомоги, яка діє в Україні
з 1 січня 2013 р., не спроможна на
сьогодні забезпечити надання якісної правової допомоги усім бажаючим. Встановлений Конституцією
та законодавством рівень гарантій
недостатній, щоб забезпечити вчасне
виконання державою своїх зобов’язань з цих питань. Першочерговою
проблемою є відсутність належного
державного фінансування оплати
послуг адвокатів і відшкодування їх витрат для надання якісної та
доступної правової допомоги [19].
Наведене свідчить про те, що органи
прокуратури й надалі продовжуватимуть виконувати функцію надання правової допомоги громадянам
у ході розгляду їх звернень.
На вирішення проблеми, пов’язаної
зі зверненнями громадян, спрямована
Концепція створення Національного
контактного центру, затверджена
розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 2 грудня 2015 р. № 1269-р
[20]. У ній зазначено, що необхідність
удосконалення роботи зі зверненнями була спричинена: розширенням
правової бази з питань звернень громадян; відсутністю єдиних стандартів приймання, опрацювання і реагування на телефонні та електронні
звернення громадян; відсутністю
сучасного технічного та програм-

ного забезпечення для спрощення
процедури подання звернень; обмеженістю людських і фінансових ресурсів в органах державної влади та
необхідністю їх збільшення у зв’язку
із зростанням кількості звернень; недостатнім рівнем взаємодії у системі
органів державної влади тощо.
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що правове регулювання порядку розгляду звернень громадян є
недосконалим і незавершеним. У цій
сфері залишається чимало методологічних проблем, які потребують вирішення, у тому числі на законодавчому рівні. Порядок розгляду звернень
громадян регламентується не лише
Законом України «Про звернення громадян», але й численним спеціальним
законодавством та підзаконними нормативно-правовими актами.
З метою досягнення найбільш точної адресності звернень особливого
значення набуває необхідність здійснення належного інформування громадян про повноваження органів,
уповноважених на їх розгляд, що
зменшить потоки пересилань скарг від
одних органів до інших. Проблеми,
що виникають у ході практичної реалізації права громадян на звернення,
повинні стимулювати суб’єктів права
законодавчої ініціативи активізуватися з метою вдосконалення чинного
законодавства у цій сфері, що стане
першим кроком для систематизації
законодавства про звернення громадян та його подальшої уніфікації.
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Ярчак В. Правові основи реалізації права на звернення. Декотрі аспекти розгляду звернень органами прокуратури України.
Висвітлено питання правового регулювання розгляду звернень громадян,
а також повноваження органів прокуратури щодо розгляду та вирішення
звернень. Проаналізовано деякі теоретичні позиції з вищевказаних питань.
Окреслено перспективи діяльності органів прокуратури з розгляду звернень,
проблемні питання та відмічено необхідність удосконалення існуючого законодавства про звернення.
Ключові слова: звернення; реалізація права на звернення; законодавство
про звернення громадян; розгляд звернень органами прокуратури.
Ярчак В. Правовые основы реализации права на обращение. Отдельные
аспекты рассмотрения обращений органами прокуратуры Украины.
Освещены вопросы правового регулирования рассмотрения обращений
граждан, а также полномочия органов прокуратуры по рассмотрению и разрешению обращений. Проанализированы некоторые теоретические позиции
по вышеуказанным вопросам. Определены перспективы деятельности органов прокуратуры по рассмотрению обращений, проблемные вопросы и указано о необходимости усовершенствования существующего законодательства об обращении.
Ключевые слова: обращение; реализация права на обращение; законодательство об обращении граждан; рассмотрение обращений органами прокуратуры.
Yarchak V. Legal basis of realization entitlement to claim. Individual aspects
of processing of complaints in the Prosecutor’s office of Ukraine.
The article lightens the aspects of legal regulation for processing of citizens’
complaints, Prosecutor’s office of Ukraine authority for processing of complaints
and decisions making. It has been analyzed some theoretical positions in this
sphere. The article defines perspectives of Prosecutor’s office of Ukraine activity in
the processing of complaints, problem data and it is highlightens the necessity of
improvement of complaint’s legislation in force.
Keywords: complaint; realization entitlement to claim; legislation of citizens’
complaint; processing of complaints in the Proseutor’s office.
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На новітньому етапі української історії ключовим пріоритетом діяльності всього державного механізму та інституцій
громадянського суспільства стає безкомпромісна і системна
боротьба з корупцією.
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О.І. Кирпічніков зазначає: «Корупція – це корозія влади. Як іржа
роз’їдає метал, так корупція руйнує
державний апарат і роз’їдає моральні
устої суспільства. Подібно до того, як
для металу корозійна втома означає
зниження межі його витримки, так
і для суспільства втома від корупції
означає зниження його опору» [12,
17].
Необхідність термінового вжиття
ефективних заходів щодо подолання
корупції визнається і на офіційному
рівні: «Ми повинні довести, що система, яку ми так дбайливо створювали весь 2015 рік, нарешті працює
для України і здатна приносити хороший результат», – заявив Президент
України Петро Порошенко у ході
другого засідання Національної ради
з питань антикорупційної політики.
«Нібито рухаємося, нібито прогрес,
нібито чогось досягли. Ні, підкреслюю, ми тільки створюємо інституційну структуру, створюємо передумови для невідворотності покарань.
Самих покарань і самих результатів,
незважаючи на те, що кожен день,
принаймні щотижня, чиновники затримуються за хабарі, за які повинні
бути поміщені у в’язницю..., результати поки що мене не задовольняють», –
заявив він [13]. Таким чином, пошук
нових науково обґрунтованих шляхів
подолання корупції виступає ключовим ката лізатором оздоровлення
української економіки та суспільства.
Проблеми боротьби з корупцією
досліджувались М. Мельником. Є. Невмержицьким, М. Хавронюком, О. Кальманом, М. Бажановим, Ю. Бауліним
та ін. Водночас інтенсивний розвиток
антикорупційного законодавства ставить на порядок денний необхідність

переоцінки існуючої інституційної
системи щодо антикорупційної боротьби на основі аналізу останніх змін
у нормативно-правовому регулюванні
в Україні.
Мета (завдання) цієї статті полягає в дослідженні системи органів
у сфері боротьби з корупцією та формулюванні пропозицій щодо її подальшого вдосконалення і розвитку.
Сучасна інституційна структура запобігання та протидії корупції була сформована на базі нового
Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р.
У новому Законі суттєвих змін зазнав
перелік спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції.
Так, абз. 2 ч. 5 ст. 5 Закону України
«Про засади запобігання і протидії
корупції» від 7 квітня 2011 р. визначав: «Спеціально уповноваженими
суб’єктами у сфері протидії корупції є органи прокуратури, спеціальні
підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, по боротьбі
з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України,
якщо інше не передбачено законом»
[3]. Водночас у ст. 1 нового Закону
до таких суб’єктів віднесено органи
прокуратури, Національну поліцію,
Національне антикорупційне бюро
України, Національне агентство з питань запобігання корупції [2].
Ключовим елементом системи
суб’єктів протидії корупції є прокуратура. Саме на неї покладено функцію
координації дій інших правоохоронних органів у сфері боротьби зі злочинністю, а відповідно, і з кримінально
караною корупцією. Координаційна
функція є одним із ключових напря-
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вами, – Національного агентства
з питань запобігання корупції, яке
згідно з ч. 1 ст. 4 Закону є центральним органом виконавчої влади зі
спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. Воно
є відповідальним перед Верховною
Радою України та підконтрольним
їй і підзвітним Кабінету Міністрів
України. Голова Агентства обирається Агентством строком на 2 роки
з числа його членів без права переобрання [2]. Як бачимо, механізм
призначення голови виведений із
дискреції Кабінету Міністрів, що,
беззаперечно, позитивно вплине на
усунення корупціогенних ризиків у
діяльності самого Агентства.
Як було зазначено вище, цей орган
має потужні повноваження на етапі
профілактики і запобігання корупції, до яких належать, зокрема, такі:
1) здійснення контролю за виконанням законодавства з питань етичної
поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності службовців; 2) здійснення перевірки декларацій осіб, їх зберігання
та оприлюднення, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
3) здійснення співпраці із викривачами, вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту, притягнення до
відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, та ін. [2].
Водночас окремі повноваження,
які стосуються запобігання корупційним проявам, наявні в низки інших
державних органів, до котрих відносяться Національна рада з питань антикорупційної політики, Міністерство
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мів діяльності прокурора згідно з ч. 2
ст. 25 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. [6]. Вона
визначена Генеральним прокурором
України як потужний важіль впливу
на динаміку боротьби зі злочинністю
та корупцією. Незважаючи на появу
в національному правовому полі таких інституцій, як Національне антикорупційне бюро та, в перспективі,
Державне бюро розслідувань, лише
правові та організаційні ресурси органів прокуратури здатні кардинально змінити стан боротьби з корупцією в бік її подолання.
Важливим етапом реформування
системи органів прокуратури України стало створення Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури (далі –
САП), статус якої врегульовано ч. 5
ст. 7 та ст. 8-1 Закону України «Про
прокуратуру». Функціональне навантаження цього самостійного
структурного підрозділу Генеральної прокуратури України є наскрізним і включає як кримінальну, так і
позакримінальну сферу: 1) здійснення нагляду за додержанням законів
під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового
розслідування Національним антикорупційним бюро України (далі –
НАБУ); 2) підтримання державного
обвинувачення у відповідних провадженнях; 3) представництво інтересів громадянина або держави в
суді у випадках, передбачених цим
Законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями [6].
Важливим нововведенням нового
Закону стала поява в Україні нового
органу в сфері запобігання корупції,
наділеного досить широкими пра-
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юстиції України, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики.
Так, згідно з пунктом 1 Положення
про Національну раду з питань антикорупційної політики, затвердженого Указом Президента України від
14 жовтня 2014 р. № 808/2014,
Національна рада з питань антикорупційної політики (далі –
Національна рада) є консультативнодорадчим органом при Президентові
України.
Основними завданнями Національної ради є: 1) підготовка і подання Президентові України пропозицій
щодо визначення, актуалізації та вдосконалення антикорупційної стратегії; 2) оцінка стану та сприяння реалізації рекомендацій Групи держав
проти корупції (GRECO), Організації
економічної співпраці і розвитку
(ОЕСР), інших провідних міжнародних організацій щодо запобігання і
протидії корупції, підвищення ефективності міжнародного співробітництва України у цій сфері [9].
Антикорупційні повноваження
Міністерства юстиції України зосереджені в Департаменті антикорупційної політики, який відповідно до Положення про Міністерство
юстиції України, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів
України від 2 липня 2014 р. № 228:
а) здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну
експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових
актів, а також розробляє за її результатами рекомендації щодо усунення
виявлених факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчинення корупційних правопорушень;

б) забезпечує ведення Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні правопорушення, надання у випадках, передбачених законом, інформації з нього та оприлюднення в межах, визначених законом,
на офіційному веб-сайті Мін’юсту
відомостей з нього [8].
Кабінет Міністрів України як колегіальний орган також має відповідний структурний підрозділ щодо
запобігання корупції. Таким підрозділом виступає Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики. Згідно з пунктом 1
Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від
4 грудня 2013 р. № 949, він є посадовою особою, на яку покладається виконання завдань щодо формування
та забезпечення реалізації державної
антикорупційної політики в органах
виконавчої влади. Урядовий уповноважений призначається на посаду
та звільняється з посади Кабінетом
Міністрів України за поданням
Прем’єр-міністра України і підпорядковується Кабінетові Міністрів
України [10].
Таким чином, є очевидною вкрай
розмита компетенція всіх вищеназваних структур і взаємне дублювання
певних повноважень, зокрема, щодо
механізмів співпраці з міжнародними організаціями, законопроектної
діяльності та низки інших важливих повноважень. У зв’язку з цим
виникає необхідність зосередження
всього масиву запобіжних функцій в
одному органі, а саме Національному
агентстві з питань запобігання корупції, правовий статус якого вре-
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йому; 2) здійснення досудового розслідування відповідних кримінальних правопорушень; 3) розшук та
арешт коштів та іншого майна, які
можуть бути предметом конфіскації
або спеціальної конфіскації, їх подальше зберігання; 4) конфіденційна
співпраця з викривачами, тощо [5].
Як бачимо, законодавець визначив місце НАБУ саме в системі спеціально уповноважених суб’єктів у
сфері протидії корупції, поклавши
на нього функцію кримінального переслідування осіб, винних у скоєнні
корупційних злочинів.
Як зазначає О. Скомаров, створення спеціального антикорупційного органу є новелою в українському
законодавстві. За часи незалежності
України функції щодо виявлення,
припинення та попередження корупційних правопорушень, зокрема
й серед вищих посадовців держави,
покладалися на спеціально уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ, податкової міліції, Служби
безпеки України та на органи прокуратури. На відміну від деяких інших правоохоронних органів держави, Національне антикорупційне
бюро України як державний правоохоронний орган, що не входить до
будь-якої з гілок влади (законодавчої,
виконавчої або судової), наділений
дієвими інструментами для ефективної реалізації державної антикорупційної політики. Цьому сприяє і визначений законом адміністративноправовий статус національного антикорупційного органу [15, 41].
Порядок створення НАБУ ще на
початковому етапі привернув увагу
науковців. Так, на думку О.М. Юрченка, положення ч. 3 ст. 1 Закону
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гульований профільним Законом
України «Про запобігання корупції».
Окремим напрямом антикорупційної реформи, визначеної Антикорупційною стратегією на 2015–
2017 роки, є створення самостійного
органу, який би здійснював оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у кримінальних корупційних правопорушеннях.
Закон України «Про Національне
антикорупційне бюро» від 14 жовтня 2014 р. створює правове підґрунтя
для формування такого органу й надає йому всі необхідні повноваження
для ефективної реалізації покладених на нього функцій.
Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону, Національне антикорупційне бюро України є державним правоохоронним
органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення,
розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених
до його компетенції, а також запобігання вчиненню нових.
Керівництво діяльністю НАБУ,
відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону
України «Про Національне антикорупційне бюро», здійснює його
директор, який призначається на
посаду за згодою Верховної Ради
України Президентом України строком на 7 років без права повторного
переобрання та звільняється з посади
Президентом України.
У частині 1 ст. 16 Закону України
«Про Національне антикорупційне
бюро» визначено обов’язки НАБУ, до
яких, зокрема, належать: 1) здійснення оперативно-розшукових заходів
з метою попередження, виявлення,
припинення та розкриття кримінальних правопорушень, підслідних
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України «Про Національне антикорупційне бюро України» щодо створення НАБУ Президентом України
суперечать пункту 9-1 ст. 116
Конституції України, де вказано,
що саме Кабінет Міністрів України
утворює, реорганізовує та ліквідовує
відповідно до закону міністерства та
інші центральні органи виконавчої
влади [17].
Втім, слід погодитись із О. Скомаровим, що віднесення організаційно-правових питань створення
та діяльності НАБУ до повноважень
Кабінету Міністрів України не сприятиме зміцненню його незалежності, а отже – ефективному виконанню покладених на нього завдань.
Таким чином, необхідно доповнити
Конституцію України відповідним
розділом, у якому будуть закріплені
фундаментальні питання діяльності
зазначеного правоохоронного органу. Також у Конституції України
необхідно прямо передбачити повноваження Президента України щодо
утворення НАБУ, призначення на посаду та звільнення директора НАБУ
[15, 46].
Однак вже на цій стадії виникає питання: чим повноваження
Національного
антикорупційного
бюро відрізняються від повноважень
Державного бюро розслідувань
(далі – ДБР), на яке згідно з чинним
законодавством також покладено досудове розслідування, в тому числі й
корупційних злочинів.
У свою чергу, для характеристики компетенції ДБР необхідно
звернутися до Закону України «Про
Державне бюро розслідувань» від
12 листопада 2015 р. Нагадаємо, відповідно до пункту 1 Прикінцевих

положень та пункту 1 Перехідних
положень Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК)
України, функцію досудового слідства цього органу тимчасово виконує
прокуратура України, але не більше
5 років зі вступу в дію КПК України [7]. Водночас, згідно з пунктом 1
Прикінцевих і перехідних положень
Закону України «Про Державне бюро
розслідувань», він набирає чинності
з дня утворення Кабінетом Міністрів
України ДБР, але не пізніше 1 березня 2016 р. Іншими словами, після
1 березня 2016 р. функція досудового слідства, зосереджена наразі в
межах органів прокуратури, автоматично буде включена до компетенції
ДБР [1].
Згідно зі ст. 1 вказаного Закону,
ДБР є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання,
виявлення, припинення, розкриття
та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції. Частина
1 ст. 5 цього Закону передбачає, зокрема, розслідування ДБР таких
злочинів: 1) пов’язаних з діяльністю
організованих груп та злочинних організацій; ... 5) вчинених службовими особами, які займають особливо
відповідальне становище, суддями та
працівниками правоохоронних органів (крім випадків, коли ці злочини
віднесено до підслідності детективів НАБУ); 6) вчинених службовими особами НАБУ, прокурорами
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури (крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів
віднесено до підслідності детективів
підрозділу внутрішнього контролю
НАБУ) [1].
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Іншим важливим нововведенням
у вітчизняному правовому полі стала поява Національного агентства
з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів
(далі – Агентство). Створення цього органу передбачається Законом
України «Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів»
від 10 листопада 2015 р. [4]. Головною
метою створення такої інституції стала потреба у виведенні з-під юрисдикції органів досудового розслідування,
а також Державної виконавчої служби (щодо управління активами, які
конфісковано у кримінальному провадженні) можливості оперативного
управління корупційними та іншими
злочинними активами для усунення
корупціогенних ризиків у діяльності
органів досудового розслідування,
частково оперативно-розшукових підрозділів та виконавчих структур.
Сама ідея щодо створення єдиного органу, який би акумулював у
собі повноваження щодо виявлення,
розшуку та управління злочинного
майна, була запозичена з міжнародного досвіду. Як зазначає І. Чемерис,
у багатьох державах вдалося створити такі механізми, які обмежили
вплив корупції масштабами, що не
становлять серйозної небезпеки для
нормального функціонування державного апарату. Усі вони мають деякі особливості в організації антикорупційної діяльності, але спільними
для них є: зусилля щодо організації
активної протидії корупційним проявам; створення відповідної правової
бази та ін. [16, 111].
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Короткий порівняльний огляд повноважень НАБУ і ДБР дає змогу виділити такі спільні та відмінні риси в
їхньому статусі: 1) обидва правоохоронні органи є структурами антикорупційного спрямування. Відповідно,
ухвалення 12 листопада 2015 р. Закону
України «Про Державне бюро розслідувань» ставить на порядок денний необхідність більш чіткого розмежування повноважень між ними,
оскільки у своєму чинному вигляді
він наділяє ДБР повноваженнями, що
частково перетинаються з функціями
НАБУ; 2) підслідність ДБР поширюється крім безпосередньо корупційних злочинів також і на злочини катування та пов’язані з ними, НАБУ
ж виступає винятково антикорупційним органом.
Відповідно до підпункту «і»
пункту 3 ч. 2 Прикінцевих і перехідних положень Закону України «Про
Національне антикорупційне бюро»,
вносяться зміни до ст. 16 КПК
України, якими встановлюється розмежування підслідності НАБУ і ДБР,
а саме: компетенція ДБР поширюється на злочини, вчинені тими самими категоріями службовців, які
існували в попередній редакції, за винятком злочинів, підслідних НАБУ,
а також поширюється на службових осіб НАБУ як суб’єктів злочинів [5]. Однак разом із цим ч. 5 ст.
214 КПК України із компетенції ДБР
виведений цілий блок злочинних діянь, які передані НАБУ. До таких
належать злочини, передбачені ст.
ст. 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб
публічного права), 364, 368, 368-2,
369, 369-2, 410 Кримінального кодексу
України [7].
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Аналогічні агентства існують у
країнах Європи та довели свою ефективність. Так, французьке агентство
з менеджменту арештованих і конфіскованих активів (AGRASC) з 2011
по 2014 роки сплатило до бюджету
4,5 млн євро, до фонду боротьби з
наркотиками – 5,9 млн євро, 1,2 млн
євро повернуто державним кредиторам, 23 млн євро відшкодовано особам, які потерпіли від злочинів. При
цьому агентство повністю забезпечувало свою роботу за рахунок надходжень від менеджменту активів
(3,6 млн євро за три роки: 2011–2014
рр.) [11].
Так, відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону
України «Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів»,
на Агентство покладено, зокрема, такі
функції: 1) здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки
активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого
судді); 2) організація здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням
активами; 3) формування та ведення
Єдиного державного реєстру активів,
на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та ін. [4].
Як вважають М. Руденко і Т. Дунас, звичайно, Агентство не замінить
правоохоронні органи, але допоможе
їм вчасно виявляти злочинні активи
та зніме зі слідчих тягар управління
арештованим майном [14, 20].
Отже, за наслідками цієї наукової
роботи вважаємо за можливе зробити такі висновки:
1. На новітньому етапі ключовим пріоритетом діяльності всього

державного та громадянського механізму України стає безкомпромісна і системна боротьба з корупцією.
Одним із ключових чинників успішності такої боротьби виступає побудова її збалансованої інституційної
структури. Така структура в цілому була сформована на базі Закону
України «Про запобігання корупції»
та інших нормативних актів, прийнятих на його основі. Зокрема, до
системи спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції включено органи прокуратури,
Національну поліцію, Національне
антикорупційне
бюро
України,
Національне агентство з питань запобігання корупції.
2. Ключовим елементом системи
суб’єктів протидії корупції є прокуратура, на яку покладено координацію дій інших правоохоронних органів щодо боротьби із кримінально
караною корупцією. Важливим етапом її реформування стало створення Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури, яка здійснює наскрізну
діяльність у сфері корупції.
3. Запобіжну діяльність щодо корупції в Україні відіграють Національне агентство з питань запобігання корупції, Національна рада з
питань антикорупційної політики,
Департамент антикорупційної політики Міністерства юстиції України
та Урядовий уповноважений з питань
антикорупційної політики. Водночас
очевидними є розмита компетенція
вищеназваних структур і взаємне
дублювання декотрих повноважень,
зокрема, щодо механізмів співпраці
з міжнародними організаціями, законопроектної діяльності та низки
інших важливих повноважень.
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рупційних та інших злочинів. Його
функціонування спирається на досвіді таких структур у європейських
країнах, як французьке агентство з
менеджменту арештованих і конфіскованих активів (AGRASC). На нього
покладено, зокрема, функції виявлення злочинних активів та управління
арештованим майном.
На підставі сформульованих висновків пропонуємо внести такі зміни
до чинного законодавства:
1. Зосередити весь масив запобіжних функцій у сфері корупції в межах
одного органу, а саме Національного
агентства з питань запобігання корупції, позбавивши дублюючих повноважень такі інституції, як Національна
рада з питань антикорупційної політики, Департамент антикорупційної політики Міністерства юстиції
України та Урядовий уповноважений
з питань антикорупційної політики.
2. Необхідно доповнити Конституцію України відповідним розділом,
у якому будуть закріплені фундаментальні питання діяльності Національного антикорупційного бюро
України. Також у Конституції України
необхідно прямо передбачити повноваження Президента України щодо
утворення НАБУ, призначення на посаду та звільнення його директора.
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4. Окремим напрямом антикорупційної реформи є створення Національного антикорупційного бюро
України, що розслідує корупційні
злочини. Однак існує проблема щодо
розмежування повноважень НАБУ
та Державного бюро розслідувань,
оскільки обидва органи здійснюють
кримінальне переслідування у сфері
корупції. Водночас ч. 5 ст. 214 КПК
України із компетенції ДБР виведений цілий блок злочинних діянь, які
передані НАБУ. До таких злочинів
належать злочини, передбачені ст.
ст. 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб
публічного права), 364, 368, 368-2,
369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України. Втім порівняльний огляд
повноважень НАБУ і ДБР визначає,
що хоча обидва правоохоронні органи є структурами антикорупційного спрямування, однак підслідність
ДБР поширюється крім безпосередньо корупційних злочинів також
і на злочини катування та пов’язані
з ними, НАБУ ж виступає винятково
антикорупційним органом.
5. Іншим важливим нововведенням
у вітчизняному правовому полі стала поява Національного агентства з
питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від ко-

1. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 2015 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/119040.html
2. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
3. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7 квітня 2011 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
4. Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10 листопада 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/772-19
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Головкін О., Панталієнко П. Державні та правоохоронні органи
України у сфері боротьби з корупцією.
У статті проведено аналіз інституційної структури боротьби з корупцією
в Україні. Зокрема, досліджені основні аспекти діяльності органів, що здійснюють як запобігання, так і протидію корупції. Вивчені функції, завдання,
повноваження таких суб’єктів, як Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України та інші інституції. Порушені проблемні питання
діяльності вищевказаних органів, у тому числі співвідношення повноважень
між Національним антикорупційним бюро України і Державним бюро розслідувань.
Ключові слова: корупція; спеціально уповноважений суб’єкт; правоохоронний орган; Національне антикорупційне бюро України; Державне бюро
розслідувань; інституційна структура.
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Головкин А., Панталиенко П. Государственные и правоохранительные органы Украины в сфере борьбы с коррупцией.
В статье проведен анализ институциональной структуры борьбы с коррупцией в Украине. В частности, исследованы основные аспекты деятельности органов, осуществляющих как предотвращение, так и противодействие коррупции. Изучены функции, задачи, полномочия таких субъектов,
как Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное
агентство по вопросам предотвращения коррупции, Национальное антикоррупционное бюро Украины и другие институции. Затронуты проблемные
вопросы деятельности вышеуказанных органов, в том числе соотношение
полномочий между Национальным антикоррупционным бюро Украины и
Государственным бюро расследований.
Ключевые слова: коррупция; специально уполномоченный субъект; правоохранительный орган; Национальное антикоррупционное бюро Украины;
Государственное бюро расследований; институциональная структура.
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Golovkin О., Pantaliienko P. Government and law enforcement agencies of
Ukraine in the fight against corruption.
In article the analysis of institutional structure of fight against corruption in
Ukraine is carried out. In particular, investigated the main aspects of both bodies,
engaged in the prevention and fight against corruption. Functions, tasks, powers of
such subjects as Specialized anti-corruption prosecutor’s office, National agency
concerning prevention of corruption, National anti-corruption bureau of Ukraine
and other institutions are studied. Problematic issues of activity of the above bodies,
including a ratio of powers between National anti-corruption bureau of Ukraine and
the State bureau of investigations are raised.
Keywords: corruption; specially authorized subject; law enforcement agency;
National anti-corruption bureau of Ukraine; State bureau of investigations; institutional structure.

37

ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА

№ 2 (176) лютий 2016

Зловживання військової
службової особи владою
або службовим становищем
як військове адміністративне
правопорушення

Микола ТУРКОТ,
завідувач кафедри нагляду
за додержанням законів
при проведенні
досудового розслідування
Національної академії
прокуратури України,
кандидат юридичних наук, доцент

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» від 5 лютого 2015 р.
№ 158-VIII [1] Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) доповнено главою 13-Б «Військові адміністративні правопорушення».
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П

ну відповідальність за ст. 15 КУпАП,
однак при цьому обʼєктом посягання
завжди виступали інші суспільні відносини.
Побудування системи військових
адміністративних правопорушень
законодавцем здійснене з урахуванням того, який порядок проходження
військової служби порушується: загальний, тобто обумовлений загальними військовими правовідносинами, чи спеціальний – обумовлений
спеціальними [3, 163].
При цьому потрібно враховувати,
що вчинення будь-якого військового
адміністративного правопорушення,
діяння (як і у випадку скоєння військового злочину) обов’язково здійснюється усупереч інтересам військової служби.
Про те, що до інтересів військової
служби віднесено забезпечення виконання покладених на відповідне військове формування завдань, йдеться
у пункті 126 Положення про проходження військової служби (навчання)
військовослужбовцями Державної
служби спеціального звʼязку та захисту інформації України [4]; пункті 212
Положення про проходження громадянами України військової служби
в Державній прикордонній службі
України [5].
У Положенні про проходження
громадянами України військової
служби у Збройних Силах України
(пункт 186) [6], Положенні про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту (пункт 163) [7],
так само у Положенні про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України
(пункт 55) [8], інтереси військової
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оняття та склад адміністративного правопорушення, умови
притягнення військовослужбовців до адміністративної відповідальності були предметом дослідження таких науковців, як В.Б. Аверʼянов, С.М. Алфьоров, В.Л. Бабич,
К.В. Барсуков, Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, П.П. Богуцький, С.В. Ващенко, А.О. Галай, Є.І. Григоренко,
М.М. Довгополов, Ю.М. Дьомін,
Т.О. Коломієць, В.К. Колпаков, С.С. Корольов, С.П. Пасіка, В.Й. Пашинський, В.П. Пєтков, С.Ю. Поляков,
Г.П. Середа, А.М. Синиця, М.М. Тищенко, та багатьох інших. Водночас,
враховуючи те, що інститут військових адміністративних правопорушень є новелою у вітчизняному
адміністративному
законодавстві,
виникає потреба детальніше розглянути зазначені питання.
У частині 1 ст. 9 КУпАП міститься
законодавче визначення адміністративного правопорушення, відповідно до якого правопорушенням (проступком) визнається протиправна,
винна (умисна або необережна) дія
чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права
і свободи громадян, на встановлений
порядок управління і за яку законом
передбачено адміністративну відповідальність [2].
Важливе значення для розуміння
правової природи військових адміністративних правопорушень має
та обставина, що всі адміністративні делікти, відповідальність за вчинення яких передбачена у главі 13-Б
Особливої частини КУпАП, уперше
віднесені до військової сфери. І хоча
військовослужбовці й раніше за наявності підстав несли адміністратив-
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служби розглядаються в контексті
підтримання на належному рівні військовими підрозділами та частинами
цих військових формувань бойової
готовності.
Отже, під інтересами військової
служби слід розуміти такий стан
боєздатності військових формувань
України, що дає змогу забезпечити
воєнну (військову) безпеку держави
на рівні, який гарантує захист потреб суспільства та громадянина,
матеріальних, інтелектуальних і духовних цінностей українського народу [9, 43].
Порушення інтересів військової
служби буде не лише тоді, коли військовослужбовець відверто нехтує
ними, а й коли розуміє їх зміст помилково. Мотиви дій (бездіяльності)
військовослужбовця можуть бути
найрізноманітнішими: хуліганськими, корисливими, викликаними помстою, ревнощами, боягузтвом, легкодухістю тощо.
Незважаючи на те що суспільна
шкідливість (як складова суспільної небезпечності) адміністративного проступку менша, ніж злочину, діяння, передбачені главою 13-Б
(Військові адміністративні правопорушення) КУпАП, також спричиняють шкоду воєнній (військовій) безпеці України.
Потрібно зауважити, що після
доповнення Кодексу України про
адміністративні правопорушення
главою 13-Б перелік суспільних відносин, визначених у ч. 1 ст. 9 цього
Кодексу, на які посягає адміністративний проступок, є неповним. Тому
пропонуємо додати до сукупності
обʼєктів, які знаходяться під охороною Закону України про адміні-

стративну відповідальність, дуже
значущі для держави та суспільства
відносини, повʼязані з проходженням
або/та несенням військової служби
із забезпечення воєнної (військової)
безпеки України.
Військовою службою визнано державну службу особливого характеру,
яка полягає у професійній діяльності
придатних до неї за станом здоров’я
і віком громадян України, іноземців
та осіб без громадянства, пов’язаній
із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності (ст. 2
Закону України «Про військовий
обовʼязок і військову службу» [10].
Порядок проходження військової
служби охоплює ті суспільні відносини, які виникають у зв’язку з регулюванням процесу життєдіяльності Збройних Сил України та інших
військових формувань, пов’язаного
з виконанням покладених на ці формування завдань.
Порядок служби регулюється низкою нормативних актів: військовими
статутами Збройних Сил України,
законами України «Про військовий
обов’язок і військову службу», «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей», статусними законами,
які визначають завдання, принципи,
порядок функціонування відповідних військових формувань, положеннями про проходження громадянами
України військової служби у військових формуваннях України тощо.
Порядок несення військової служби охоплює вужче коло суспільних відносин – ті, що виникають у
зв’язку з регулюванням діяльності,
пов’язаної з реалізацією військо-
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КУпАП не має значення, у якій з ланок вчинено військове адміністративне правопорушення, а також у якому
структурному підрозділі апарату
військового управління проходить
службу субʼєкт правопорушення.
Адміністративне правопорушення
за ст. 172-13 КУпАП може стосуватися предмета, який безпосередньо
названо у самому законі: транспортні засоби, споруди, інше військове
майно. Законодавець називає предмет зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем украй широко,
тобто йдеться про будь-який транспортний засіб. Разом з тим потрібно враховувати, що неодмінною ознакою предмета правопорушення є
обов’язкове закріплення у встановленому порядку транспортних засобів,
споруд та іншого військового майна
за відповідною військовою частиною
(установою).
Поняття «транспортні засоби» подано у ч. 7 ст. 121 КУпАП, відповідно
до якої під транспортними засобами
у ст.ст. 121–126, 127-1–128-1, ч.ч. 1 та
2 ст. 129, ч.ч. 1–4 ст. 130, ст.ст. 132-1,
133-1, 133-2, 139 і 140 Особливої частини цього Кодексу слід розуміти всі види автомобілів, трактори
та інші самохідні машини, трамваї
і тролейбуси, а також мотоцикли та
інші транспортні засоби. Крім того,
відповідно до пунктів 2, 3 Постанови
Пленуму Верховного Суду України
«Про практику застосування судами України законодавства у справах
про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні
правопорушення на транспорті» від
23 грудня 2005 р. № 14 [12], до право-
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вослужбовцями спеціальних прав
і обов’язків щодо виконання завдань
бойового чергування, внутрішньої, прикордонної, вартової (вахтової) та патрульної служб на певний
період часу.
Адміністративна відповідальність
за зловживання військовою службовою особою владою або службовим
становищем передбачена ст. 172-13
КУпАП. Обʼєктом цього адміністративного правопорушення є суспільні
відносини, які виникають у звʼязку
з реалізацією службовими особами апарату військового управління
своїх прав і виконанням обовʼязків
із забезпечення воєнної (військової)
безпеки України. Потрібно зауважити, що обʼєкт адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст. 17213–172-16 глави 13-Б (Військові
адміністративні правопорушенння)
КУпАП, збігається з безпосереднім
обʼєктом військових службових злочинів, передбачених ст.ст. 425–426-1
Кримінального кодексу (далі –
КК) України.
Органи військового управління можна класифікувати за двома
принципами: «за горизонталлю» –
як сукупність апаратів управління
відповідної ланки усіх без винятку
військових формувань та правоохоронних органів, де передбачено проходження військової служби, і «за
вертикаллю» – як сукупність структурних одиниць, які разом складають апарат військового управління
конкретного військового формування, наділені відповідним ступенем
компетенції та виконують завдання,
дотримуючись встановленого порядку підпорядкування [11, 79–80]. При
цьому для застосування ст. 172-13
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вих норм, у яких визначено поняття
«транспортні засоби», потрібно відносити також пункт 1.10 Правил дорожнього руху України, затверджених Постановою Кабінету Міністрів
України від 10 жовтня 2001 р. № 1306
(зі змінами і доповненнями).
Водночас застосування поняття
«транспортні засоби» до ст. 172-13
КУпАП має свою специфіку, оскільки воно охоплює не лише механічні
транспортні засоби, тобто механічні
пристрої, обладнані двигуном і призначені для перевезення людей або
вантажу, але й ті, на яких встановлене спеціальне обладнання, зокрема
для виконання спеціальних функцій.
Перелік таких транспортних засобів
міститься у примітках до ст.ст. 415–
417 КК України.
До споруд у контексті ст. 172-13
КУпАП можна відносити наземні,
підземні, надводні та підводні будинки, призначення яких полягає
у забезпеченні життєдіяльності військових формувань у мирний і військовий час. До споруд належать
житлові та адміністративні будинки, бокси для техніки, гаражі, доки,
ангари, пункти керування вогнем,
стрілецькі стенди, командні пункти
(у тому числі підземні й підводні),
аеродроми, морські та річкові порти, під’їзні колії до них тощо. Більш
детальний перелік споруд міститься
у наказах, настановах, службових
інструкціях керівників відповідних
військових формувань.
Визначення майна подано у
Цивільному кодексі (далі – ЦК)
України. Відповідно до ст. 190 ЦК
України, майном вважається окрема
річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки [13].

З огляду на положення ст. 1 Закону
України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України»,
під військовим майном розуміють
державне майно, яке закріплене за
військовими частинами, установами та організаціями Збройних Сил
України [14].
З моменту надходження майна до
Збройних Сил України або інших
військових формувань та закріплення його за військовою частиною
майно набуває статусу військового
майна. Військові частини використовують закріплене за ними військове майно лише за його цільовим та
функціональним призначенням.
Порядок відчуження та реалізації
майна Збройних Сил України, а також створених відповідно до законодавства України інших військових
формувань визначається Кабінетом
Міністрів України.
Не можна вважати предметом
адміністративного правопорушення,
передбаченого ст. 172-13 КУпАП
України, майно підрозділів збройних сил інших держав, які тимчасово перебувають на території України
відповідно до міжнародних договорів України в порядку і на умовах, встановлених законодавством
України [15].
Застосовуючи поняття «інше військове майно», законодавець також
вказує на те, що предметом адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-13 КУпАП, є лише
майно, закріплене за військовими
частинами, закладами, установами
та організаціями відповідних військових формувань. Зазначене майно
може бути класифіковане на: а) бойове майно (холодна та вогнепаль-
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По-перше, у диспозиції статті йдеться про протиправне використання виключно військовослужбовця.
Незаконне використання військовозобовʼязаного (резервіста) під час
проходження зборів знаходиться
поза межами складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-13 КУпАП. По-друге,
в диспозиції цієї статті законодавчо
не визначено службовий статус осіб,
одна з яких віддала відповідний наказ, розпорядження, вказівку (а іноді навіть висловила побажання) про
виконання завдань, що не є службовими, а друга – здійснила відповідні
дії. Очевидно, в умовах перебування
на військовій службі, яка характеризується чіткою вертикаллю підлеглості, використовувати іншого
військовослужбовця для виконання
будь-яких завдань має право (і фактично має можливість) лише його
прямий (безпосередній) начальник.
В окремих випадках субʼєктом правопорушення у формі, яка розглядається, може виступати начальник за
військовим званням або представник влади – військовослужбовець.
Особи, котрі обіймають посади, повʼязані з виконанням організаційнорозпорядчих обовʼязків, можуть
предʼявляти до військовослужбовців
обовʼязкові для них вимоги владного характеру лише у випадках, коли
вони одночасно є начальниками для
цих осіб.
Після внесення змін до ст. 2 Закону
України «Про військовий обовʼязок
і військову службу» формою адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-13 КУпАП, може
бути також незаконне використання
іноземних громадян та осіб без гро-
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на зброя, озброєння, боєприпаси,
продовольче і речове майно, пальномастильні матеріали, спеціальне
льотне, морське (надводне та підводне) обладнання, спеціальні броньовані засоби захисту, засоби зв’язку,
індивідуального захисту від зброї
масового знищення, оптичні прилади тощо); б) майно, яке має інший
функціональний характер (музичні
інструменти, аудіо-, відео-, фотоапаратура, яка знаходиться в клубах
військових частин, будинках дозвілля офіцерів, телевізори, проектори,
Wi-Fi роутери, DVD-програвачі,
ноутбуки, інтерактивні дошки, інша
комп’ютерна техніка, супутникові
антени тощо).
Характерними рисами першої групи іншого військового майна є його
призначення для забезпечення бойової підготовки військ; майна другої
групи – зв’язок з організацією дозвілля особового складу. Так само майно
цієї групи може використовуватись
для дотримання інформаційної безпеки особового складу військ (сил)
та здійснення інформаційного впливу на супротивника. Але у будь-якому разі інше військове майно належить до майна військової частини
(установи, організації, підприємства,
навчального закладу).
Щодо вчинення аналізованого
адміністративного правопорушення
у формі використання військовослужбовця для виконання завдань,
не повʼязаних з військовою службою,
зауважимо, що у ролі останнього можуть виступати особи, перелік яких
визначено в пункті 6 ст. 2 Закону
України «Про військовий обовʼязок
і військову службу». При цьому потрібно враховувати дві обставини.
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мадянства – військовослужбовців
служби за контрактом рядового, сержантського і старшинського складу
Збройних Сил України.
Особливістю об’єктивної сторони
адміністративного правопорушення,
передбаченого ст. 172-13 КУпАП, є її
можливість виразитися лише в діях,
а саме: а) у незаконному використанні транспортних засобів, споруд або
іншого військового майна; б) у незаконному використанні військовослужбовця для виконання завдань,
не повʼязаних з військовою службою;
в) в іншому зловживанні владою або
службовим становищем.
Тому для встановлення першої форми зловживання військовою службовою особою владою або службовим
становищем потрібно звернутися
до нормативно-правових актів, які
передбачають та регламентують порядок використання транспортних
засобів, споруд або іншого військового майна. При цьому потрібно мати
на увазі, що всі ці нормативно-правові акти покладають на службових осіб обов’язки використовувати
транспортні засоби (споруди, інше
військове майно) виключно з метою
виконання службових, у тому числі оперативних та бойових, завдань.
Якщо військова службова особа нехтує вимогами керівних документів
і використовує транспортні засоби
не за службовим призначенням, а за
власним бажанням, то такі дії будуть
незаконними.
Коли йдеться про другу форму
зловживання військовою службовою особою владою або службовим
становищем, слід зазначити, що
незаконне використання військовослужбовця може виявитися у надан-

ні ним певних особистих послуг начальнику або іншим особам (у тому
числі не військовослужбовцям). При
цьому незаконність використання
підлеглого завжди полягає у порушенні вимог конкретних нормативних актів, які регулюють стосунки
між начальниками та підлеглими
під час проходження (несення) ними
військової служби.
На цей час в Україні немає жодного нормативного акта, що надавав би
службовим особам військових формувань та правоохоронних органів,
в яких передбачена військова служба, право використовувати інших
військовослужбовців для задоволення власних потреб. Навпаки, відповідно до ст. 19 Конституції України,
ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Відповідно до ст. 8 Закону України
«Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей», використання військовослужбовців для виконання завдань, не
пов’язаних з військовою службою,
не допускається. Військовослужбовці
можуть залучатися до участі у ліквідації наслідків аварій, катастроф,
стихійного лиха та в інших окремих
випадках лише на підставі рішення
Верховної Ради України [16].
Дії на користь начальника або третіх осіб можуть бути різноманітними, зокрема полягати у: використанні
фізичної праці військовослужбовця
(кваліфікованої чи некваліфікованої); результатів його інтелектуальної діяльності; користуванні іншими
послугами, надання яких начальникові з боку військовослужбовця
не передбачено законодавством про
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шення даного виду у кількох формах
одночасно.
Субʼєктивна сторона зловживання військовою службовою особою
владою або службовим становищем
включає в себе: вину, мету вчинення
правопорушення, мотив.
Вчиняючи адміністративне правопорушення, передбачене ст. 172-13
КУпАП, військова службова особа,
як правило, усвідомлює суспільно
шкідливий характер свого діяння
з огляду на його протиправність.
Зокрема, вона усвідомлює, що право
використовувати транспортні засоби,
споруди, інше військове майно їй надано винятково на підставі та у відповідності з вимогами нормативних
документів: статутів, наказів, настанов, службових інструкцій, якими
врегульовано порядок використання
цього майна у військових формуваннях. Використовуючи військовослужбовця для особистих потреб
чи надання послуг іншим особам,
військова службова особа також усвідомлює, що зазначені дії здійснюються в порушення вимог військових статутів Збройних Сил України,
законодавства про соціальний і правовий захист військовослужбовців,
відповідних положень про проходження військової служби, наказів,
розпоряджень, службових інструкцій, а також інших нормативних документів, якими регламентований
порядок проходження та/або несення
військової служби. При іншому зловживанні владою або службовим становищем військова службова особа
розуміє, що порушує вимоги статутів, відомчих наказів, інструкцій та
розпоряджень, якими окреслено коло
її службових повноважень.
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проходження або несення військової
служби. Такі послуги можуть носити явно протиправний характер або
бути «завуальованими» під виконання службових обовʼязків. Тому для
встановлення факту використання
військовослужбовця усупереч інтересам військової служби потрібно співвіднести характер вчинених
дій із: а) загальними обовʼязками
військовослужбовця; б) обовʼязками відповідно до штатної посади;
в) тимчасовими обовʼязками (покладаються на військовослужбовця під
час несення спеціальних служб).
Під іншим зловживанням владою
або службовим становищем слід
розуміти умисне використання військовою службовою особою всупереч інтересам проходження (несення) військової служби своїх прав та
владних повноважень, які надані цій
особі у зв’язку з перебуванням на
відповідній посаді. Зазначена форма
правопорушення також характеризується активними діями. Умисна
бездіяльність військової службової
особи підпадає під ознаки ст. 172-16
КУпАП.
Інше зловживання владою або
службовим становищем відрізняється від розглянутих раніше форм
адміністративного правопорушення,
передбаченого ст. 172-13 КУпАП. На
це, зокрема, прямо вказав законодавець, відмежувавши незаконне використання транспортних засобів,
споруд, іншого військового майна,
а також незаконне використання
військовослужбовця від іншого зловживання владою або службовим
становищем. Водночас на практиці
можуть зустрічатися випадки вчинення адміністративного правопору-
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При цьому, вчиняючи зловживання владою або службовим становищем у всіх передбачених законом
формах, військова службова особа
розуміє, що: а) задля вчинення правопорушення вона використовує владу або службове становище; б) зазначене діяння здійснюється всупереч
інтересам військової служби.
Усвідомлюючи суспільну небезпечність діяння через його протиправність, військова службова особа
бажає його вчинити.
У диспозиції ст. 172-13 КУпАП
України зазначено, що зловживання
владою або службовим становищем
може бути вчинене з корисливою метою чи в інших особистих інтересах,
або в інтересах третіх осіб. Тобто,
законодавець як обов’язкову ознаку
суб’єктивної сторони складу цього
адміністративного правопорушення
прямо передбачає мотив у вигляді
користі, інших особистих інтересів,
а також інтересів третіх осіб.
Субʼєктом адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 17213 КУпАП, є військова службова
особа. Згідно з приміткою до цієї
статті, під військовими службовими
особами треба розуміти військових
начальників, а також інших військовослужбовців, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов’язані з
виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі
обов’язки за спеціальним дорученням повноважного командування.
На жаль, недоліки законодавчої
конструкції ст. 15, а також ст. 17213 КУпАП не дають змоги чітко
визначити зміст такого поняття, як
військова службова особа. Зокрема,

у ч. 4 ст. 15 КУпАП йдеться про
те, що за вчинення адміністративних проступків, передбачених
главою 13-Б Кодексу України про
адміністративні правопорушення,
несуть відповідальність військовослужбовці, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Така позиція
уявляється досить спірною з огляду
на особливості обʼєкта та субʼєкта
військових адміністративних правопорушень. Потрібно зазначити, що
в адміністративному законодавстві
ще до доповнення Кодексу України
про адміністративні правопорушення главою 13-Б була передбачена за
наявності підстав відповідальність
військовослужбовців (військовозобовʼязаних, резервістів під час проходження зборів), про що йдеться
у ч. 1 ст. 15 КУпАП. Тобто, адміністративній відповідальності за вчинення правопорушення, що посягає
на встановлений порядок управління, наприклад за незаконне використання державного майна (ст. 184-1
КУпАП), підлягали не лише військовослужбовці, а й військовозобовʼязані під час зборів, у тому числі
військові службові особи. Водночас
до таких осіб не застосувалося стягнення у виді адміністративного
арешту. Аналіз складів адміністративних правопорушень, передбачених главою 13-Б Особливої частини
КУпАП, свідчить про те, що субʼєктом військових адміністративних
правопорушень у певних випадках
можуть виступати також особи,
які прирівнюються до військовослужбовців у виконанні обовʼязку
із захисту Вітчизни (військовозобовʼязані, резервісти під час збо-
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службових повноважень, а не лише
в площині використання владних
функцій. По-друге, як уже було вказано, військове службове зловживання скоюється лише через дію,
тоді як правопорушення, передбачене ст. 172-16 КУпАП, – винятково
шляхом бездіяльності. Викладене
підтверджують і приклади із судової
практики.
Зокрема, саме умисне невиконання
військовим комісаром одного з районів м. Харкова підполковником П.
своїх службових обовʼязків стало підставою для притягнення його судом
за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-16
КУпАП, до адміністративної відповідальності з призначенням адміністративного стягнення у виді арешту
з триманням на гауптвахті [17].
Є відмінності між складами цих
правопорушень так само й у законодавчому визначенні статусу осіб,
діяльність яких військова службова особа зобовʼязана контролювати. Зокрема, поняття «підлеглий»
у контексті ст. 172-16 КУпАП набагато ширше, ніж ст. 172-13 КУпАП,
оскільки містить посилання не лише
на військовослужбовця, а й на військовозобовʼязаного, резервіста при
проходженні зборів, а також на підлеглого – цивільну особу, яка працює у військовій частині за трудовим договором, угодою, контрактом
і перебуває у стосунках підлеглості з
військовою службовою особою.
Крім того, склади правопорушень,
передбачених ст.ст. 172-13 і 172-16
КУпАП, різні за своєю структурою,
оскільки суб’єктивна сторона військового службового зловживання вимагає встановлення мотиву,
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рів). На це прямо вказано у диспозиції ст. 172-20 (розпивання пива,
алкогольних, слабоалкогольних напоїв) КУпАП. Фактично лише у
ст. 172-13 (самовільне залишення
військової частини або місця служби) КУпАП йдеться про військовослужбовця строкової служби як про
субʼєкта цього адміністративного
проступку. Тому цілком логічним
кроком може бути доповнення ч. 4
ст. 15 КУпАП вказівкою на військовозобовʼязаних та резервістів під час
проходження зборів як на субʼєктів
відповідальності за військові адміністративні правопорушення.
Як раніше вже зазначалось, дії військової службової особи, що виявилися в незаконному використанні
транспортних засобів, споруд, іншого військового майна, незаконному
використанні підлеглого для особистих потреб або надання послуг
іншим особам, а також в іншому
зловживанні владою або службовим становищем, за певних умов можуть бути кваліфіковані за ст. 172-13
КУпАП. Якщо ж військова службова особа прагне досягти потрібного
злочинного результату шляхом бездіяльності, то у цьому випадку за
наявності підстав вона може бути
притягнута до кримінальної відповідальності за відповідною частиною
ст. 172-16 КУпАП.
Схожі між собою за об’єктом посягання та за суб’єктом адміністративні правопорушення, передбачені
ст.ст. 172-13 і 172-16 КУпАП, відрізняються зовнішніми формами прояву.
Так, на відміну від бездіяльності
військової влади правопорушення, передбачене ст. 172-13 КУпАП,
може бути вчинено у будь-якій сфері
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а у разі бездіяльності військової влади мотив не є обов’язковою ознакою
складу адміністративного проступку.
На жаль, жодне з військових адміністративних правопорушень законодавчо не віднесено до повʼязаних
з корупцією адміністративно караних діянь. З формальної точки зору
адміністративна відповідальність за
правопорушення з ознаками корупції передбачена главою 13-А КУпАП.
Водночас такий підхід законодавця
суперечить визначенню правопорушення, повʼязаного з корупцією,
яке міститься у ст. 1 Закону України
«Про запобігання корупції» [18]. І насамперед це стосується делікту, відповідальність за який передбачена
у ст. 172-13 КУпАП в частині пору-

шення вимог, заборон та обмежень,
встановлених для військових службових осіб цим Законом.
З огляду на викладене, враховуючи особливість суспільних відносин
у військовій сфері, пропонуємо своє
визначення поняття військового адміністративного проступку. Ним, зокрема, є протиправна, винна (умисна
або необережна) дія чи бездіяльність
військовослужбовця (в окремих випадках – військовозобовʼязаного, резервіста під час проходження зборів),
що посягає на порядок проходження
або/та несення військової служби із
забезпечення воєнної (військової)
безпеки України і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.
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Туркот М. Зловживання військової службової особи владою або службовим становищем як військове адміністративне правопорушення.
Розглянуто зловживання владою або службовим становищем у системі
військових адміністративних правопорушень. Визначено обʼєктивні та субʼєктивні ознаки складу зловживання владою або службовим становищем.
Висвітлено спільні та відмінні ознаки окремих військових адміністративних
правопорушень. Запропоновано внести зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення.
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Туркот Н. Злоупотребление военного должностного лица властью или
служебным положением как воинское административное правонарушение.
Рассмотрено злоупотребление властью или служебным положением в
системе воинских административных правонарушений. Определены объективные и субъективные признаки состава злоупотребления властью или
служебным положением. Освещены общие и разграничительные признаки
отдельных воинских административных правонарушений. Предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.
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a military administrative offence.
The article examines the abuse of power or position in the military system of
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Питання здійснення прокурором
функції представництва на
стадії виконання судових рішень:
матеріали судової практики

Олена ДРАГАН,
№ 2 (176) лютий 2016

заступник начальника
Департаменту підтримання
державного обвинувачення
та представництва інтересів громадянина
або держави в судах
Генеральної прокуратури України,
старший радник юстиції,
кандидат юридичних наук

Одна із конституційних функцій прокуратури полягає у представництві інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом. Здійснення представництва є запорукою існування ефективного та дієвого механізму захисту
конституційних прав і свобод людини та громадянина, інтересів держави.
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итанням здійснення прокурором функції представництва
на стадії виконання судових
рішень у своїх працях приділяли увагу
такі видатні науковці, як М.В. Руденко,
М.Й. Штефан, С.Я. Фурса, К.В. Гусаров, та інші вчені.
Реалізація прокурором зазначеної
функції відбувається шляхом представництва інтересів громадянина
або держави у судах різних інстанцій з метою поновлення порушеного
права. Тобто, при здійсненні прокуратурою представництва інтересів
громадян або держави виникають
правовідносини, з огляду на які прокурор (представник) виступає в суді
від імені держави або громадянина
(яких представляє) з приводу захисту їхніх порушених прав, свобод
та інтересів. Представництво є ефективним інструментом реалізації правоохоронної функції прокуратури,
що забезпечує законність у державі,
захист прав і свобод громадян та державних інтересів [1].
Проте прийняття судом рішення
не є кінцевою стадією такого механізму реалізації функції представництва. Вирішальним етапом
у діяльності прокурора є виконання судових рішень, оскільки з цим
пов’язано поновлення порушених
чи оскаржуваних прав та інтересів,
представництво яких здійснює прокурор. Для досягнення цієї мети недостатньо отримати захист у формі
рішення, яке пройшло всі інстанції
оскарження і набуло чинності. Саме
виконанням рішень суду завершується процес представництва прокурором інтересів держави та громадян
у визначених чинним законодавством випадках у порядку виконавчого провадження [2].

Однак чинне законодавство надає право учасникам виконавчого
провадження на стадії виконання
рішення звертатись до суду із заявами та скаргами. Підставами такого
звернення найчастіше є випадки,
визначені Законом України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. (зі змінами і доповненнями) [3]: 1) оскарження рішень, дій або
бездіяльності державних виконавців
(ч. 1 ст. 12); 2) роз’яснення рішень, виконавчих документів, які підлягають
примусовому виконанню (ч. 1 ст. 34);
3) зміни способу та порядку виконання рішення (ч. 1 ст. 36) тощо.
Враховуючи, що відповідно до ст. 7
Закону України «Про виконавче провадження» прокурор є учасником
виконавчого провадження, він бере
участь у судовому розгляді вищезазначених заяв та скарг.
На сьогодні важко переоцінити
роль органів прокуратури у здійсненні захисту інтересів громадян та
держави на стадії виконання судових
рішень шляхом їх представництва
у суді. Практика показує, що отримати рішення щодо задоволення позовних вимог – це лише частина справи у відновленні порушених прав,
тому що боржники, відмовляючись
виконувати рішення, вдаються до
різних заходів, зокрема судового характеру, з метою затягування строків виконання, незаконної реалізації
наявного майна, відмови від сплати
виконавчого збору тощо. Проте прокуратура досить ефективно вживає
заходів щодо відновлення стану законності у цій сфері та реального виконання судових рішень.
Так, прийняття рішень судами,
у тому числі постановлених за заявами та скаргами учасників вико-
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містять нові за змістом правила поведінки чи тлумачать норми закону,
які надалі повинні враховувати суди
у вирішенні конкретних справ [5].
Позитивними змінами законодавства, зазначеними у Законі України
«Про забезпечення права на справедливий суд» від 12 лютого 2015 р. [9],
є те, що недотримання преюдиційної практики ВСУ іншими судами,
в тому числі касаційної інстанції,
є підставою для перегляду їх рішень
самим Верховним Судом України.
На теперішній час висновок ВСУ
щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи, є обов’язковим для всіх суб’єктів
владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму.
Висновок щодо застосування
норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має
враховуватися іншими судами при
застосуванні таких норм. При цьому вже у новій редакції кодексів
передбачено право суду відступити від правової позиції, викладеної
у висновках ВСУ, з одночасним наведенням відповідних мотивів.
Ураховуючи останні зміни до
Закону України «Про судовий збір»
від 22 травня 2015 р. [10], відповідно
до яких органи прокуратури позбавлені пільг щодо сплати судового
збору, зростання розміру його ставок
у разі подання позовів, заяв, скарг та
оскарження судових рішень, а також
обмеженість бюджетного фінансування у цій сфері, саме вивчення та
дієве застосування правових позицій
дає можливість підвищити якість та
кількість судових рішень, постанов-

№ 2 (176) лютий 2016

навчого провадження на стадії виконання, ґрунтується на застосуванні
норм права, які регулюють спірні
правовідносини. Проте наявність
прогалин та просто неврегульованість окремих правовідносин у тій
чи іншій сфері дають підстави судам
приймати різні за змістом рішення,
неоднаково застосовувати одні й ті
самі норми права та постають однією з головних проблем у разі судового захисту інтересів громадян і держави на стадії виконання судових
рішень [4].
Утім однакове застосування судами
законодавства як невід’ємна складова
принципу правової визначеності не
є «особистою» справою тільки судів.
Правозастосування впливає насамперед на учасників відповідних правовідносин, яких органи прокуратури
представляють. Тому саме прокурори
найбільше зацікавлені в тому, щоб судова система забезпечувала, з одного
боку, законність судових рішень, а з
іншого – прогнозованість і гарантованість судового захисту.
Відповідно до вимог чинного
законодавства (ст. 355 Цивільнопроцесуального кодексу (далі – ЦПК)
України [6], ст. 111-16 Господарськопроцесуального кодексу (далі – ГПК)
України [7], ст. 237 Кодексу про адміністративне судочинство (далі –
КАС) України [8]), однією з підстав
перегляду судових рішень є неоднакове застосування судами касаційної
інстанції одних і тих же норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення
у подібних правовідносинах.
На сьогодні рішення та правові
позиції Верховного Суду України
(ВСУ) є визначальними для розвитку
судочинства в країні. Фактично вони
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лених в інтересах держави, де органи
прокуратури здійснюють функцію
представництва.
Аналіз судової практики, а саме
рішень судів різних інстанцій, прийнятих на стадії їх виконання, де
прокурор є учасником виконавчого
провадження, дають змогу виділити
такі категорії найбільш актуальних
справ.
Це, по-перше, справи щодо оскарження дій органів державної виконавчої служби, у тому числі стосовно стягнення виконавчого збору,
а також порядку та способу виконання судового рішення, строків і
порядку проведення виконавчих дій.
Яскравий приклад ролі правової позиції ВСУ у справах щодо
порядку оскарження дій органів
державної виконавчої служби та
визначення підсудності такої категорії справ демонструють постанови
ВСУ від 30 червня 2015 р. у справі № 825/2566/14 [11] та від 13 січня
2016 р. у справі № 6-2850цс15 [12].
Так, згідно з ч. 1 ст. 181 КАС
України, учасники виконавчого провадження (крім державних виконавців) та особи, які залучаються до
проведення виконавчих дій, мають
право звернутися до адміністративного суду із позовною заявою, якщо
вважають, що рішенням, дією або
бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби порушено їхні права, свободи чи інтереси,
а також якщо Законом України «Про
виконавче провадження» не встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності
таких осіб.
Проте у разі визначення іншого порядку судового оскарження рішень,

дій чи бездіяльності державного
виконавця чи іншої посадової особи
державної виконавчої служби юрисдикція адміністративних судів у такій категорії справ виключена [13].
Таким чином, юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи про
оскарження дій органів державної
виконавчої служби щодо виконання
рішень, ухвал, постанов, прийнятих
у порядку господарського та цивільного судочинства.
Практичне застосування зазначеної правової позиції знайшло відображення у рішеннях судів різних інстанцій, зокрема касаційних (наприклад,
рішення Вищого адміністративного
суду України від 17 грудня 2015 р.
у справах № 816/6532/13-а [14],
№ 820/16992/14 [15] тощо), щодо закриття провадження в адміністративному судочинстві, за якими відповідні адміністративні провадження
про оскарження дій державної виконавчої служби щодо стягнення виконавчого збору були закриті через неправильне визначення підсудності.
Так, у справі № 816/6532/13-а частково задоволено касаційну скаргу
заступника прокурора Харківської
області, скасовано постанову Полтавського окружного адміністративного суду від 13 січня 2014 р. та
ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 19 лютого
2015 р. та закрито адміністративне провадження у справі за позовом
про визнання незаконними дій відділу державної виконавчої служби
Октябрського району м. Полтави
щодо законності стягнення виконавчого збору.
Тобто, у разі подання особами заяви про оскарження дій органів вико-
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вого рішення – це спосіб реалізації та
здійснення захисту цивільних прав
та інтересів, що встановлено ст. 16
Цивільним кодексом (далі – ЦК)
України. Під зміною способу виконання рішення суду слід розуміти
прийняття судом нових заходів для
реалізації рішення в разі неможливості його виконання у спосіб, раніше
встановлений.
Проте у даній справі суди першої,
апеляційної та касаційної інстанцій,
задовольняючи заяву про зміну способу виконання судового рішення,
фактично самостійно змінили спосіб
захисту з повернення майна шляхом
відновлення становища, яке існувало до порушення права (пункт 4
ст. 16 ЦК України [17]), на стягнення
його вартості, тобто відшкодування майнової шкоди (пункт 8 ст. 16
ЦК України), що призвело до зміни
рішення суду по суті. Приймаючи рішення за результатами розгляду заяви, ВСУ вказав на недопустимість
зміни способу захисту і скасував рішення судів попередніх інстанцій.
Наступна категорія справ спрямована на прийняття рішення у справах
про оскарження дій органів виконавчої служби щодо законності стягнення виконавчого збору у разі
примусового виконання рішення.
Існуючі правові позиції ВСУ
роз’яснюють і поняття та строки
пред’явлення виконавчих документів
до примусового виконання та умови
стягнення виконавчого збору.
Так, Верховний Суд України у рішеннях від 28 січня 2015 р. у справі
№ 3-217гс14 [18], від 6 липня 2015 р.
у справі № 6-785ц15 [19] зазначив,
що сплив строку, наданого для добровільного виконання рішення
суду, сам по собі не є тією достат-
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навчої служби, зокрема про сплату
виконавчого збору, скарги повинні
розглядатись у тому судочинстві, де
прийнято рішення за основним позовом та видано відповідний виконавчий документ про його виконання.
Окремо доцільно зазначити категорію справ про роз’яснення порядку
виконання рішень, виконавчих документів, що підлягають примусовому виконанню, на підставі положень ст. 34 Закону України «Про
виконавче провадження» щодо наявності права державного виконавця
або сторони виконавчого провадження на звернення до суду, який видав
виконавчий документ, із заявою про
роз’яснення відповідного рішення.
Так, у виняткових випадках за наявності обставин, що ускладнюють
виконання рішення або роблять його
неможливим, відповідно до ч. 1 ст. 36
Закону України «Про виконавче провадження», а також положень процесуального законодавства (ст. 263
КАС України, ст. 373 ЦПК України,
ст. 121 ГПК України), державний виконавець за власною ініціативою чи
за заявою сторін, а також самі сторони мають право звернутися до суду,
який видав виконавчий документ, із
заявою про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення або зміну способу і порядку
виконання.
ВСУ у своєму рішенні від 25 листопада 2015 р. у справі № 6-1829цс15 [16]
вивів правовий висновок про те, що
поняття «спосіб і порядок» виконання судового рішення мають спеціальне значення, яке розраховане на виконавче провадження. Це є визначені
рішенням суду послідовність і зміст
вчинення виконавчих дій державним
виконавцем. Спосіб виконання судо-
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ньою підставою, з якою законодавець пов’язує стягнення виконавчого
збору з боржника. При цьому виконавчий збір стягується на підставі
постанови державного виконавця,
якщо боржником в установлений для
цього строк рішення добровільно не
виконано, а державним виконавцем
вчинено дії, спрямовані на його примусове виконання.
Крім того, судом звернуто увагу,
що, згідно зі ст. 25 Закону України
«Про виконавче провадження», державний виконавець протягом трьох
робочих днів з дня надходження до
нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, у якій вказує
на необхідність боржнику самостійно виконати рішення у строк до
семи днів з моменту винесення постанови та зазначає, що у разі ненадання боржником документального
підтвердження виконання рішення
буде розпочато його примусове виконання зі стягненням з боржника
виконавчого збору і витрат, пов’язаних з організацією та проведенням
виконавчих дій, передбачених цим
Законом.
Окрім того, положеннями ч. 3
ст. 27 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що
у разі отримання документального
підтвердження про повне виконання
рішення боржником до початку його
примусового виконання державний
виконавець закінчує виконавче провадження в порядку, встановленому
цим Законом. Виконавчий збір та
витрати, пов’язані з організацією та
проведенням виконавчих дій, у такому разі з боржника не стягуються.
Тобто, приймаючи рішення у справах про законність стягнення вико-

навчого збору органами виконавчої
служби, суди мають застосовувати
зазначену правову позицію ВСУ та
звертати увагу на сукупність обставин, а саме: відсутність добровільного виконання рішення боржником
шляхом сплати визначеної суми боргу в установлений для цього строк,
а також вчинення дій державним виконавцем, спрямованих на примусове виконання рішення.
Водночас треба зауважити, що
вказані правові висновки можна застосовувати лише до правовідносин,
які були до 5 квітня 2015 р. – дня набрання чинності змінами до Закону
України «Про виконавче провадження», якими статтю 28 викладено
у новій редакції. Так, відповідно до
абз. 2 ч. 1 ст. 28 цього Закону, виконавчий збір стягується незалежно
від вчинення державним виконавцем
заходів примусового виконання, передбачених цим Законом.
Таким чином, ураховуючи, що у рішеннях ВСУ щодо правових позицій
фактично тлумачаться ті чи інші спірні норми чинного законодавства, які
регулюють різні за змістом правовідносини, зокрема стосовно виконання
судових рішень, а також закріплюються однаковість та безумовність
їх застосування, можна стверджувати про значну роль такої судової
практики для прийняття рішень і подальшого ефективного їх виконання
в інтересах держави чи громадян,
де органами прокуратури здійснено
функцію їх представництва.
Тому постійний моніторинг, аналіз та подальше застосування зазначених правових позицій має вагоме
практичне значення у роботі органів
прокуратури та дає змогу виконати
певні завдання, ефективно подолати
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виклики сьогодення, які постають
у сфері представництва інтересів держави на етапі виконання судових рішень: по-перше, збільшити кількість
задоволених позовів, заяв та скарг,
а також підвищити прогнозованість
судових рішень, постановлених в ін-

тересах держави; по-друге, знизити
відсоток рішень, які потребують подальшого оскарження, що є досить
актуальним в умовах зростання розміру судового збору за подання апеляційних, касаційних скарг, заяв до
Верховного Суду України.
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Драган О. Питання здійснення прокурором функції представництва на
стадії виконання судових рішень: матеріали судової практики.
Проаналізовано проблеми реалізації прокурором функції представництва у контексті законодавчих змін та підвищення ролі судової практики на
стадії виконання судових рішень, а також визначено шляхи їх вирішення.
Автором приділено увагу питанням застосування останніх правових позицій
Верховного Суду України та їх впливу на прийняття рішень судами різних
інстанцій.
Ключові слова: прокурор; представництво інтересів громадянина або держави; виконання судових рішень; правові позиції Верховного Суду України.
Драган Е. Вопросы осуществления прокурором функции представительства на стадии исполнения судебных решений: материалы судебной
практики.
Проанализированы проблемы реализации прокурором функции представительства в контексте законодательных изменений и повышения роли судебной практики на стадии исполнения судебных решений, а также определены пути их решения. Автором уделено внимание вопросам применения
последних правовых позиций Верховного Суда Украины и их влияния на
принятие решений судами разных инстанций.
Ключевые слова: прокурор; представительство интересов гражданина или
государства; исполнение судебных решений; правовые позиции Верховного
Суда Украины.
Dragan O. Issues related to representative functions of the prosecutor in
court proceedings at the stage of court rulings execution: cases from court
proceedings.
In the article the author analyzed issues for the prosecutors when they carry out
representative role in the court in view of changes in the legislation and increasing
role of court proceedings at the stage of execution of court rulings. Also the author
defines the ways to solve the issues and pays attention to implementation of upto-date rulings by the Supreme Court of Ukraine and its impact on rulings by the
courts of different authorities.
Keywords: prosecutor; representation of civil interests or the State interests;
execution of court rulings; legal judgments by the Supreme Court of Ukraine.
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Особливості взаємодії керівника
органу прокуратури і прокурора
у кримінальному провадженні
в умовах реформування структури
місцевої прокуратури

доцент кафедри нагляду
за додержанням законів
при проведенні
досудового розслідування
Національної академії
прокуратури України,
старший радник юстиції,
кандидат юридичних наук
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Микола БОРТУН,

З часу запровадження нового Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України 2012 року не втрачає актуальності питання ефективності роботи правоохоронних органів
у контексті забезпечення прав і свобод людини та виконання
основних завдань кримінального судочинства.
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острою залишається проблема
діяльності прокурора у кримінальному провадженні відповідно до Закону України «Про
прокуратуру» вiд 14 жoвтня 2014 p.,
у ст. 25 якого визначено повноваження прокурора з виконання функції нагляду за додержанням законів
органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання,
досудове слідство, та нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі
процесуального керівництва.
Розмежування цих функцій не
знайшло втілення у нормах КПК
України та Закону України «Про прокуратуру», що певною мірою ускладнює процес реформування органів
прокуратури України та забезпечення діяльності й організації роботи
місцевої прокуратури.
Теоретичній розробці цих питань
приділили увагу такі науковці, як
Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков,
М.В. Руденко, О.М. Толочко, та інші.
Актуальність даної теми полягає в
тому, що питання взаємодії стають
основною формою визначення діяльності керівника органу прокуратури
з прокурором у кримінальному провадженні та слідчим, що його розслідує, і потребує глибокого науковометодичного обґрунтування.
Автор розглядає взаємодію як напрям діяльності органів прокуратури
та досудового розслідування і слідчого судді, незалежних один від одного,
що ґрунтується на законі, спрямовується прокурором і здійснюється шляхом максимальної комунікативності
та ефективного використання повноважень, методів і форм, властивих
кожному із цих державних органів та

їх службових осіб, для розслідування
злочинів, припинення злочинного діяння і встановлення обставин, що входять до предмета доказування у кримінальному провадженні [1].
У такому ж контексті необхідно
розглядати поняття взаємодії у кримінальному провадженні між прокурором і керівником прокуратури.
У системі прокуратури України
діють місцеві прокуратури, перелік
та територіальна юрисдикція яких
визначена в Законі України «Про
прокуратуру» від 14 жовтня 2014 p.
(далі – Закон). Місцеву прокуратуру
очолює керівник місцевої прокуратури, який має першого заступника та не більше двох заступників.
У структурі місцевої прокуратури
в разі необхідності утворюються
такі підрозділи, як відділи. Згідно зі
ст. 13 Закону керівник місцевої прокуратури уповноважений:
1) представляти місцеву прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими державними
органами, органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями;
2) організовувати діяльність місцевої прокуратури;
3) у десятиденний строк із дня
вивільнення посади повідомляти
Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у місцевій прокуратурі;
4) забезпечувати виконання вимог
щодо підвищення кваліфікації прокурорів місцевої прокуратури;
4-1) призначати на адміністративні
посади та звільняти з адміністративних посад прокурорів у випадках та
порядку, встановлених Законом;
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Під час здійснення повноважень,
пов’язаних з реалізацією функцій
прокуратури, прокурори є незалежними, самостійно приймають рішення про порядок здійснення таких
повноважень, керуючись при цьому
положеннями закону, а також зобов’язані виконувати лише такі вказівки прокурора вищого рівня, що
були надані з дотриманням вимог
ст. 17 Закону.
Прокурори вищого рівня мають
право давати вказівки прокурору
нижчого рівня, погоджувати прийняття ним певних рішень та здійснювати інші дії, що безпосередньо
стосуються реалізації цим прокурором функцій прокуратури, виключно в межах та порядку, визначених
законом.
Генеральний прокурор України
має право давати вказівки будь-якому прокурору. Прокурором вищого
рівня є: для прокурорів, керівників
та заступників керівників підрозділів місцевої прокуратури – керівник місцевої прокуратури чи його
перший заступник або заступник
відповідно до розподілу обов’язків;
для керівника місцевої прокуратури, його першого заступника та заступників – керівник відповідної
регіональної прокуратури чи його
перший заступник або заступник
відповідно до розподілу обов’язків.
У частині 9 ст. 3 КПК України визначено, що до поняття керівника
органу прокуратури відносяться:
Генеральний прокурор України,
керівник регіональної прокуратури, керівник місцевої прокуратури
та їх перші заступники і заступники, які діють у межах своїх повноважень.
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4-2) контролювати ведення та аналіз статистичних даних, організовувати вивчення та узагальнення практики застосування законодавства,
інформаційно-аналітичне забезпечення прокурорів з метою підвищення
якості здійснення ними своїх функцій;
5) виконувати інші повноваження,
передбачені Законом та іншими законами України.
Керівник місцевої прокуратури видає накази з питань, що належать до
його адміністративних повноважень.
Прокурори здійснюють свої повноваження у межах, визначених законом, і підпорядковуються керівникам виключно в частині виконання
письмових наказів адміністративного характеру, пов’язаних з організаційними питаннями діяльності прокурорів та органів прокуратури.
Адміністративне підпорядкування
прокурорів не може бути підставою
для обмеження або порушення незалежності прокурорів під час виконання ними своїх процесуальних
повноважень у кримінальному провадженні.
Керівник місцевої прокуратури
має право видавати письмові накази адміністративного характеру, що
є обов’язковими до виконання його
першим заступником, заступниками, керівниками та заступниками
керівників підрозділів, прокурорами
відповідної місцевої прокуратури.
Перші заступники та заступники
керівників органів прокуратури відповідно до розподілу обов’язків мають право видавати письмові накази
адміністративного характеру, що
є обов’язковими до виконання підлеглими прокурорами цього органу
прокуратури.
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Зі змісту Закону України «Про прокуратуру» та КПК України випливає, що в системі кримінально-правових відносин на стадії досудового
розслідування задіяні прокурор, що
здійснює нагляд у формі процесуального керівництва, та керівник органу
прокуратури, що здійснює нагляд за
додержанням законів при проведенні досудового розслідування.
І прокурор, і керівник прокуратури в кримінальному провадженні
повинні забезпечити захист особи,
суспільства та держави від кримінальних правопорушень, права, свободи та законні інтереси учасників
кримінального провадження, а також
швидке, повне та неупереджене розслідування і судовий розгляд з тим,
щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї
вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна
особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб
до кожного учасника кримінального
провадження була застосована належна правова процедура.
Але при цьому прокурор, що здійснює нагляд у формі процесуального
керівництва під час кримінального
провадження, відповідає не тільки
за додержання законів при проведенні досудового розслідування відповідно до ст. 9 КПК України, але й
визначає обсяг обвинувачення, що
надасть до суду і буде підтримувати.
Як зазначає М. Руденко, для успішного виконання вказаного обов’язку
законодавець України наділив прокурора, який здійснює повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, правом

процесуального керівництва досудовим розслідуванням та запровадив у
кримінальний процес принципи «незмінності прокурора» і «самостійності прокурора» (ч.ч. 1 і 2 ст. 36, ч. 2
ст. 37 КПК України). Відтепер жодне
з основних рішень дізнавача і слідчого у кримінальному провадженні
без затвердження (погодження) його
прокурором не набуває юридичної
сили. За таких обставин постає роль
прокурора і його відповідальність
саме за кінцевий результат кримінального провадження. Колишній
епізодичний, вибірковий прокурорський нагляд перетворюється на безперервне процесуальне керівництво
досудовим розслідуванням. Тепер
прокурор не тільки наглядає за законністю, але й організовує процес
досудового розслідування, а у подальшому – підтримує державне
обвинувачення в суді і, за необхідності, бере участь на стадіях перегляду
судових рішень[2].
Керівник органу прокуратури виконує функції нагляду, який повинен
відповідати основним засадам кримінального судочинства, закріпленим у ст. 7 КПК України.
Повноваження прокурора в кримінальному провадженні визначені
в ч. 2 ст. 36 КПК України. До повноважень керівника прокуратури віднесено: забезпечення законності при
вирішенні заяв та повідомлень про
кримінальне правопорушення (ст. 214
КПК України), скасування незаконних та необґрунтованих постанов
слідчих та підпорядкованих прокурорів (ч. 6 ст. 36 КПК України), призначення та заміну прокурора у кримінальному провадженні (ст. 37 КПК
України), вирішення конфлікту слід-

РЕФОРМА
Безпосередню відповідальність за
забезпечення законності у кримінальному провадженні несе прокурор,
який здійснює нагляд у формі процесуального керівництва, й адміністративні функції керівника місцевої прокуратури не повинні «втручатися»
в процесуальні функції прокурора
у кримінальному провадженні.
Саме ця ідея покладена в основу
реформування органів місцевої прокуратури, вона відповідає положенням КПК України, який визнаний
Європейськими інституціями.
Особливістю наглядової функції керівника місцевої прокуратури
в забезпеченні принципу законності у кримінальному провадженні є
його координаційна діяльність, передбачена у ст. 25 Закону України
«Про прокуратуру». Водночас у колі
науковців поширюється ідея, що на
відміну від терміна «взаємодія» «координація» передбачає наявність
координуючого суб’єкта, який за
законом наділений певними організаційними повноваженнями щодо
всіх інших суб’єктів такої діяльності, проте вони не перебувають з
ним у відносинах залежності чи підпорядкування [3].
За такого підходу координацію
треба розглядати як спрямовану на
зміцнення законності та правопорядку спільну розробку і практичну реалізацію узгоджених заходів зі
своєчасного виявлення, розкриття,
припинення та попередження злочинів і корупційних діянь, усунення причин та умов, які сприяють
їхньому вчиненню [3], що не відповідає співвідношенню між оперативно-розшуковою діяльністю та кримінальним провадженням.
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чого та прокурора у кримінальному
провадженні при застосуванні заходів
забезпечення кримінального провадження (ч. 3 ст. 40 КПК України), продовження строку досудового розслідування (ст. 294 КПК України), зміну
чи висунення додаткового обвинувачення (ст.ст. 338, 339 КПК України),
апеляційне та касаційне оскарження
в кримінальному провадженні (ч. 4
ст. 36 КПК України), вирішення скарг
на дії чи бездіяльність прокурора
у кримінальному провадженні відповідно до ст.ст. 311–313 КПК України.
Враховуючи те, що до поняття керівника органу прокуратури рівня
місцевих прокуратур законодавець
відніс як самого керівника місцевої
прокуратури, так і його заступників, слід визначити, які функції в
кримінальному провадженні буде
виконувати тільки керівник місцевої
прокуратури, а які – його заступники, і чи не буде при цьому подвійного нагляду за діяльністю прокурора у кримінальному провадженні,
адже керівник органу прокуратури в
кримінальному провадженні не має
адміністративних функцій, а лише
процесуальні.
На наш погляд, керівник місцевої
прокуратури повинен мати повноваження нагляду за діяльністю заступника прокурора місцевої прокуратури – керівника органу прокуратури
і вирішувати скарги на дії чи бездіяльність прокурора у кримінальному провадженні, а вже керівник
регіональної прокуратури – давати
оцінку законності діям керівника
місцевої прокуратури із зазначених
питань, а Генеральний прокурор,
відповідно, – керівника регіональної
прокуратури.
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Зокрема, в ст. 25 Закону України
«Про прокуратуру» зазначено, що
Генеральний прокурор України, керівники регіональних та місцевих
прокуратур, їх перші заступники та
заступники відповідно до розподілу обов’язків, здійснюючи нагляд за
додержанням законів органами, що
провадять оперативно-розшукову
діяльність, дізнання, досудове слідство, координують діяльність правоохоронних органів відповідного
рівня у сфері протидії злочинності.
Координаційні повноваження прокурори реалізовують шляхом проведення спільних нарад, створення
міжвідомчих робочих груп, а також
проведення узгоджених заходів,
здійснення аналітичної діяльності.
Порядок організації роботи з координації діяльності правоохоронних
органів, взаємодії органів прокуратури із суб’єктами протидії злочинності визначається положенням, що
затверджується спільним наказом
Генерального прокурора України,
керівників інших правоохоронних органів і підлягає реєстрації
у Міністерстві юстиції України.
У контексті досліджуваних питань
заслуговує на увагу обґрунтована
позиція М. Руденка, що об’єднувати
функції нагляду і процесуального
керівництва чи ставити між ними
знак рівності не можна [4], а тому, на

нашу думку, координаційна діяльність прокурора повинна відповідати функціям прокуратури.
З урахуванням викладеного можна
зробити висновок, що координаційна діяльність керівника органу прокуратури із забезпечення виконання
завдань оперативно-розшукової діяльності реалізується з метою протидії злочинності, а із забезпечення
виконання завдань кримінального
провадження – як форма реагування
на порушення закону в кримінальному провадженні, із усунення причин
цих порушень – як форма взаємодії.
Це може стосуватися результативності виконання доручень слідчого,
вказівок прокурора, процесуального керівництва прокурорами певної
прокуратури та організації досудового розслідування керівником органу
досудового розслідування тощо.
При цьому, якщо координаційні
наради з питань нагляду за додержанням законів у кримінальному
провадженні можуть проводити
і заступники прокурора місцевої
прокуратури, то координаційні наради щодо виконання завдань оперативно-розшукової діяльності –
виключно керівник органу місцевої
прокуратури, тому що ця діяльність
носить міжтериторіальний характер
у межах юрисдикції місцевої прокуратури.
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Рассмотрена правовая основа, формы и особенности взаимодействия
руководителя органа прокуратуры и прокурора в уголовном производстве
в условиях реформирования структуры местной прокуратуры, особенности
прокурорского надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования и осуществления координационной деятельности руководителем местной прокуратуры.
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Бортун М. Особливості взаємодії керівника органу прокуратури
і прокурора у кримінальному провадженні в умовах реформування
структури місцевої прокуратури.
Розглянуто правову основу, форми та особливості взаємодії керівника
органу прокуратури і прокурора в кримінальному провадженні в умовах
реформування структури місцевої прокуратури, особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування
та здійснення координаційної діяльності керівником місцевої прокуратури.
Ключові слова: взаємодія; прокурор; керівник органу прокуратури; кримінальне провадження.

Bortun M. The interaction of the leader of organ of office of public prosecutor and public prosecutor in criminal realization in the conditions of reformation of structure of local office of public prosecutor.
Legal framework, forms and features of co-operation of leader of organ of office
of public prosecutor and public prosecutor is considered, in criminal realization
in the conditions of reformation of structure of local office of public prosecutor
of feature of directorate of public prosecutions after inhibition of laws during prosecuting a pre-trial inquiry and realization of coordinating activity by the leader
of local office of public prosecutor.
Keywords: co-operation; public prosecutor; leader of organ of office of public
prosecutor; criminal proceeding.
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Організація роботи зі зверненнями
Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів

Євген БЕЗКРОВНИЙ,
старший викладач
кафедри організації роботи
та міжнародного співробітництва
в органах прокуратури
Національної академії
прокуратури України,
кандидат юридичних наук

З метою забезпечення ефективності діяльності прокуратури, підвищення професіоналізму прокурорських працівників в умовах реформування прокурорської системи в Україні
та наближення їхньої діяльності до європейських стандартів
Законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. запроваджено Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів.
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торів. Передбачено право на оскарження рішення дисциплінарного суду
першої інстанції. Скарга повинна
бути розглянута протягом 7 днів з дня
її отримання Апеляційним дисциплінарним судом [2].
Відповідно до Закону Естонської
Республіки «Про прокуратуру» від
22 квітня 1998 р., розгляд дисциплінарного обвинувачення прокурора здійснює дисциплінарна комісія або міністр
юстиції. Дисциплінарне провадження
може розпочинатися на підставі заяви
заінтересованої особи. Заява повинна
бути подана не пізніше шести місяців
після дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про факти, які є
підставою для заяви. Рішенням дисциплінарної комісії виноситься пропозиція про накладення або не накладення
дисциплінарного стягнення чи припинення дисциплінарного обвинувачення, якщо відсутні ознаки дисциплінарного проступку [3].
За Законом України «Про судоустрій і статус суддів» право на
звернення зі скаргою (заявою) щодо
поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому
відомі такі факти. Дисциплінарне
провадження щодо судді здійснюють: Вища кваліфікаційна комісія
суддів України – щодо суддів місцевих та апеляційних судів; Вища рада
юстиції – щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного
Суду України. Вища кваліфікаційна
комісія суддів України – це постійно
діючий орган у системі судоустрою
України. До її повноважень входить
і розгляд заяв та повідомлень про
дисциплінарну відповідальність суддів місцевих і апеляційних судів та,
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міжнародних документах,
які стосуються діяльності
органів прокуратури, не передбачено створення колегіальних
органів, що забезпечують організацію її діяльності з вирішення кадрових питань, пов’язаних із добором
кандидатів на прокурорські посади,
вивченням їхніх ділових і моральних
якостей, рекомендаціями щодо їхнього призначення, переміщення та
звільнення, зокрема й у дисциплінарному порядку, та розгляду і вирішення звернень стосовно прокурорських
працівників.
Засади об’єктивності, ефективності
та справедливості при призначенні
прокурорів на посади, переміщенні
їх по службі та припиненні повноважень відображені у «Стандартах
професійної відповідальності, основних обов’язках і правах прокурорів», прийнятих Міжнародною
асоціацією прокурорів 23 квітня
1999 р. Асоціацією порушувалося
й питання щодо незалежності прокурорів, але залучення колегіальних
органів до вирішення наведених проблем не розглядалося [1].
Звернувшись до законодавства
про органи прокуратури в країнах
Європи, можна констатувати наявність колегіальних органів, які забезпечують організацію діяльності
прокуратури та приймають рішення
стосовно притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів.
Зокрема, згідно зі ст. 70 Закону
Республіки Польща «Про прокуратуру» від 20 червня 1985 р., у першій,
другій інстанціях та при генеральному прокураторі діють дисциплінарні
суди, які приймають рішення в дисциплінарних справах щодо прокура-
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за наявності підстав, порушення дисциплінарних справ і здійснення дисциплінарного провадження.
Р.В. Ігонін, досліджуючи запропоновану законодавцем дефініцію
«Вища кваліфікаційна комісія суддів України», доходить висновку, що
вона є державним колегіальним незалежним органом виконавчої влади
із спеціальним статусом у системі
судоустрою, що наділений повноваженнями у сферах формування
високопрофесійного суддівського
корпусу, притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, а також прийняття рішень про відсторонення судді від посади у зв’язку
з притягненням його до кримінальної відповідальності [4].
Лаконічно сформулював суть роботи зазначеного органу С.В. Подкопаєв: «Діяльності кваліфікаційних
комісій суддів притаманний особливий характер. За своєю природою –
це спеціальний юрисдикційний атестаційно-дисциплінарний орган» [5].
Глава третя Закону України «Про
прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р.
присвячена створенню та діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів. На цей колегіальний орган Законом покладено
визначення рівня фахової підготовки осіб, які виявили намір зайняти
посаду прокурора, переведення та
звільнення прокурорів з посади і вирішення питання щодо їх дисциплінарної відповідальності. При цьому
законодавцем не зазначено скільки
таких комісій повинно функціонувати в органах прокуратури України і в
яких саме.
До повноважень Кваліфікаційнодисциплінарної комісії прокурорів,

згідно зі ст. 77 цього Закону, віднесено: ведення обліку даних про кількість посад прокурорів, проведення
добору кандидатів на посаду прокурора в установленому порядку;
участь у переведенні прокурорів;
розгляд скарг (заяв) про вчинення
прокурором дисциплінарного проступку і здійснення дисциплінарного провадження; прийняття за його
результатами рішення про накладення на прокурора місцевої прокуратури дисциплінарного стягнення або
рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді
прокурора.
У наведеному Законі значну увагу
приділено діяльності Кваліфікаційнодисциплінарної комісії прокурорів
щодо відбору кандидатів на посаду
прокурора. Так, кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата на посаду прокурора, має
право звернутися до Кваліфікаційнодисциплінарної комісії прокурорів
із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду.
Кандидат на посаду прокурора,
який не пройшов спеціальну підготовку успішно, після закінчення строку на оскарження рішення
Національної академії прокуратури України (у разі якщо скарга не
була подана) або за результатами
розгляду скарги, у задоволенні якої
було відмовлено, виключається
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів з резерву на заміщення вакантних посад прокурорів.
Закон детально трактує подання
скарг на кандидатів на прокурорські
посади та надає право останнім на
оскарження рішень Кваліфікаційнодисциплінарної комісії прокурорів
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Національною академією прокуратури України прийнято рішення про
неуспішне проходження спеціальної
підготовки, може оскаржити його
до Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів протягом 15 днів
з дня отримання ним копії такого
рішення. За результатами розгляду Комісія відмовляє в задоволенні
скарги або задовольняє її та приймає
рішення про успішне проходження
кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки. Законодавець
у наведеному випадку не розкриває
в Законі України «Про прокуратуру» порядок розгляду таких скарг
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. На наш погляд,
це питання повинно регулюватися
правовими нормами, встановленими Законом України «Про звернення
громадян».
У статті 39 Закону України «Про
прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р.
встановлено, що прокурор, якому
Генеральним прокурором України
було відмовлено у призначенні на
адміністративну посаду, на яку
його рекомендовано Радою прокурорів України, може оскаржити
таку відмову до Кваліфікаційнодисциплінарної комісії прокурорів.
Законодавець не виписує механізму
проведення такої перевірки та процедури розгляду і вирішення скарг
наведеної категорії, що свідчить,
на нашу думку, про застосування
і в цьому випадку правових норм
Закону України «Про звернення громадян».
На практиці прогнозуємо ускладнення в реалізації прокурором права
на оскарження відмови Генерального
прокурора України у призначен-
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стосовно зарахування їх до резерву на заміщення вакантних прокурорських посад. Так, згідно зі ст. 32
Закону України «Про прокуратуру»,
у разі встановлення за результатами
спеціальної перевірки факту подання кандидатом на посаду прокурора
неправдивих відомостей або підроблених документів Кваліфікаційнодисциплінарна комісія прокурорів
приймає рішення про відмову в зарахуванні кандидата до резерву на
заміщення вакантних посад прокурорів, яке може бути оскаржено таким кандидатом до суду. Окрім того,
до Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів протягом одного
місяця з дня офіційного оприлюднення списку кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит,
може надходити інформація стосовно доброчесності кандидатів на
посаду прокурора. Кваліфікаційнодисциплінарна комісія прокурорів
розглядає її на своєму засіданні за
участю такого кандидата.
Інформація в наведеній правовій
нормі фактично виступає зверненням. Інформацію про недобропорядність кандидата на посаду прокурора може надати кожен із громадян,
який володіє нею, в тому числі й народний депутат України, і член
Ква ліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів. Порядок та процедура розгляду й вирішення таких
звернень не визначені в цьому Законі,
водночас немає жодних сумнівів, що
в даному випадку потрібно керуватися правовими нормами Закону
України «Про звернення громадян».
Відповідно до ст. 33 Закону
України «Про прокуратуру», кандидат на посаду прокурора, щодо якого
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ні його на адміністративну посаду за рекомендацією Ради прокурорів України, оскільки за ст. 77
Закону України «Про прокуратуру»
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів не наділена повноваженнями щодо розгляду скарг
наведеної категорії. Не передбачено
також повноважень стосовно розгляду інформації щодо доброчесності
кандидатів на посаду прокурора та
скарг кандидатів на посаду прокурора на рішення Національної академії прокуратури України стосовно неуспішного проходження ними
спеціальної підготовки. Враховуючи
зазначене, необхідно внести зміни до вищенаведеної правової норми з включенням до повноважень
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів розгляду всіх перелічених категорій скарг. Виникає і необхідність доповнення цього Закону
правовою нормою щодо проведення
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів особистого прийому і розгляду звернень громадян
та юридичних осіб відповідно до
встановлених Законом повноважень.
Що стосується розгляду і вирішення Кваліфікаційно-дисциплінарною
комісією скарг безпосередньо на
прокурорів, то необхідно визначитися з його етапами. На першому
етапі постає питання про відкриття дисциплінарного провадження
чи відмову в ньому. Другий етап –
це перевірка інформації, наведеної
в скарзі, про наявність підстав для
притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності. Третій
етап включає підготовку висновку
та передачу його і зібраних у результаті перевірки матеріалів на розгляд

Ква ліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів. На четвертому
етапі відбувається розгляд висновку
про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора. Завершальним етапом виступає
прийняття рішення.
Законом України «Про прокуратуру» передбачено особливий порядок притягнення прокурорів до
дисциплінарної відповідальності та
оскарження накладених стягнень,
що гарантує їх якісну професійну діяльність.
Багато вчених досліджували питання, пов’язане з дисциплінарною
відповідальністю прокурорів. Так,
В.П. Яценко ставить питання: «Хто
може провести чіткий розподіл
між дисциплінарними стягненнями?
Хто може гарантувати, що керівник
не помилився, приймаючи рішення
про накладення дисциплінарного
стягнення, і діяв об’єктивно та неупереджено?» [6].
Очевидно, що саме колегіальне вирішення питання про притягнення
прокурора до дисциплінарної відповідальності, визначені законом підстави для цього і встановлена процедура розгляду та вирішення скарг
про скоєння прокурором дисциплінарного проступку забезпечують
об’єктивність прийнятого рішення та
накладення відповідного покарання.
Для вирішення питання щодо відкриття дисциплінарного провадження у Кваліфікаційно-дисциплінарній
комісії прокурорів діє автоматизована система розподілу скарг (заяв).
На наш погляд, звернення до Комісії
зі скаргою (заявою) стосовно дисциплінарного проступку прокурора
повинно відповідати вимогам ст. 5
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Закону України «Про звернення
громадян», а саме: якщо звернення
не потребує додаткового вивчення,
то рішення про відкриття дисциплінарного провадження чи відмову
в ньому приймається невідкладно,
але не пізніше п’ятнадцяти днів від
дня його отримання.
За відсутності підстав, передбачених ч. 2 ст. 43 Закону України «Про
прокуратуру», член Кваліфікаційнодисциплінарної комісії прокурорів
приймає рішення про відкриття дисциплінарного провадження щодо
прокурора.
Після відкриття дисциплінарного
провадження член Кваліфікаційнодисциплінарної комісії прокурорів
проводить перевірку в межах обставин, викладених у скарзі.
Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки готує висновок, який
повинен містити інформацію про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад
обставин, якими це підтверджується.
Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів. Розгляд висновку про наявність чи відсутність
дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засіданні
Ква ліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів. На засідання запрошується особа, яка подала скаргу (заяву), прокурор, стосовно якого
відкрито дисциплінарне провадження, їхні представники, а в разі необхідності – й інші особи. Висновок
про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора
розглядається за його участю і може
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Закону України «Про звернення громадян».
Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів своїм мотивованим рішенням відмовляє у відкритті дисциплінарного провадження, якщо:
1) скарга (заява) не містить конкретних відомостей про наявність
ознак дисциплінарного проступку
прокурора;
2) скарга (заява) є анонімною;
3) скарга (заява) подана з підстав,
не визначених у ст. 43 цього Закону;
4) прокурора, щодо якого надійшла
скарга (заява), звільнено з посади або
його повноваження припинено;
5) дисциплінарний проступок, про
який зазначено у скарзі (заяві), вже
був предметом перевірки і щодо нього Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія прокурорів прийняла рішення, яке не скасовано в установленому
законом порядку.
Законодавець не встановлює рішення, яке Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів має
прийняти при відкликанні скарги
заявником. На нашу думку, якщо
така відмова надійшла до відкриття дисциплінарного провадження,
то необхідно відмовляти в ньому.
Якщо відмова від скарги надійшла
після відкриття дисциплінарного
провадження, то комісія своїм рішенням має закрити дисциплінарне
провадження. Не визначено в Законі
й термін, який потрібен члену
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів для вирішення питання про відкриття дисциплінарного провадження чи відмову в ньому.
На наш погляд, в даному випадку
потрібно діяти по аналогії зі ст. 20
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бути розглянутий без нього лише
у випадках, коли належним чином
повідомлений прокурор: надав згоду
на розгляд висновку за його відсутності; не з’явився на засідання, не повідомивши про причини неявки; не
з’явився на засідання повторно.
Розгляд висновку про наявність чи
відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засадах змагальності. Кваліфікаційнодисциплінарна комісія прокурорів
приймає рішення в дисциплінарному провадженні більшістю від свого
загального складу.
Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів викладається у письмовій формі. Копія
рішення комісії вручається прокуророві, стосовно якого воно прийнято,
або у семиденний строк надсилається йому поштою рекомендованим
листом із повідомленням про вручення. У цей же строк копія рішення надсилається керівникові органу
прокуратури, в якому прокурор, стосовно якого воно прийнято, обіймає
посаду. Рішення Кваліфікаційнодисциплінарної комісії прокурорів,
прийняте за результатами розгляду дисциплінарного провадження,
оприлюднюється на її веб-сайті у
семиденний строк.
З огляду на вищенаведене можна
дійти висновку, що Законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. на Кваліфікаційнодисциплінарну комісію прокурорів
покладено розгляд таких категорій
звернень: 1) інформації від громадських організацій та фізичних осіб
щодо доброчесності кандидатів на
посаду прокурора; 2) скарг кандидатів на посаду прокурора на рішення

Національної академії прокуратури
України стосовно неуспішного проходження ними спеціальної підготовки; 3) скарг прокурорів на відмову Генерального прокурора України
про призначення на адміністративну
посаду за рекомендацією Ради прокурорів України; 4) скарг (заяв) від осіб,
яким відомі факти про вчинення прокурором дисциплінарного проступку.
Водночас законодавцем не визначено
правовий механізм проведення комісією перевірок за першими трьома
категоріями звернень та строк розгляду і вирішення звернень про дисциплінарні проступки прокурорів,
що викликає необхідність розроблення Інструкції з розгляду звернень
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.
У правових нормах Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року, які регламентують діяльність Кваліфікаційнодисциплінарної комісії прокурорів,
не встановлені строки розгляду звернень. Діяльність Кваліфікаційнодисциплінарної комісії прокурорів
з розгляду звернень, як і в цілому
органів прокуратури у наведеному
напрямі, ґрунтується на принципі
своєчасності вирішення заяв і скарг.
Водночас при розгляді звернень
громадян стосовно скоєння прокурорами дисциплінарних проступків
терміни їх вирішення пов’язані
зі строками дисциплінарного провадження та проведення перевірки
скарги (заяви).
Зокрема, за ст. 46 Закону України
«Про прокуратуру» перевірка відомостей про наявність підстав для
притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності прово-
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диться у строк, який не перевищує
двох місяців із дня реєстрації скарги (заяви), а в разі неможливості завершення перевірки протягом цього
строку він може бути продовжений
Кваліфікаційно-дисциплінарною
комісією прокурорів, але не більш
як на місяць. Водночас визначений
у правовій нормі цього Законі термін перевірки таких скарг до трьох
місяців унеможливлює розгляд звернень громадян у строк, встановлений
ст. 20 Закону України «Про звернен-

ня громадян». На підставі викладеного варто вказати, що законодавцю
необхідно терміни перевірки, розгляду і вирішення скарги стосовно
притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності привести
у чітку відповідність до строків,
встановлених Законом України «Про
звернення громадян», і наскільки доречно дотримані ці вимоги у Законі
України «Про судоустрій і статус
суддів» при вирішенні питання дисциплінарної відповідальності судді.
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Безкровний Є. Організація роботи зі зверненнями Кваліфікаційнодисциплінарної комісії прокурорів.
Законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. запроваджено
Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів, діяльність якої спрямована на розв’язання кадрово-дисциплінарних проблем в органах прокуратури. Для реалізації наведених завдань на цей колегіальний орган покладено
розгляд звернень, а саме: 1) інформації від громадських організацій та фізичних осіб щодо доброчесності кандидатів на посаду прокурора; 2) скарг
кандидатів на посаду прокурора на рішення Національної академії прокуратури України стосовно неуспішного проходження ними спеціальної підго-
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товки; 3) скарг прокурорів на відмову Генерального прокурора України про
призначення на адміністративну посаду за рекомендацією Ради прокурорів
України; 4) скарг (заяв) від осіб, яким відомі факти про вчинення прокурором
дисциплінарного проступку.
Ключові слова: Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів; перевірка; скарга; інформація; звернення.
Безкровный Е. Организация работы с обращениями Квалификационнодисциплинарной комиссии прокуроров.
Законом Украины «О прокуратуре» от 14 октября 2014 г. предусмотрена
Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, деятельность которой направлена на развязывание кадрово-дисциплинарных проблем в органах прокуратуры. Для реализации поставленных задач на этот коллегиальный орган возложено рассмотрение обращений, а именно: 1) информации от
общественных организаций и физических лиц о добросовестности кандидатов на должность прокурора; 2) жалоб кандидатов на должность прокурора
на решения Национальной академии прокуратуры Украины по поводу неуспешного прохождения ими специальной подготовки; 3) жалоб прокуроров
на отказ Генерального прокурора Украины о назначении на административную должность по рекомендации Совета прокуроров Украины; 4) жалоб (заявлений) от лиц, которым известны факты о совершенном прокурором дисциплинарном проступке.
Ключевые слова: Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров; проверка; жалоба; информация; обращение.
Bezkrovniy Y. Organization of work with submissions of the Assessment and
Disciplinary Board of Prosecutors.
By the Prosecution Service Law of Ukraine dd. October 14, 2014 it was instituted
the Assessment and Disciplinary Board of Prosecutors which activity is aimed to
resolve personnel and disciplinary issues in the prosecution authorities.
To implement the above objectives the assessment of submissions was imposed
on this collegial body, namely: 1) information from NGOs and individuals as for
honesty of prosecutor candidates; 2) complaints of prosecutor candidates about
the decision of the National Prosecution Academy of Ukraine concerning their
unsuccessful special training status; 3) complaints of prosecutors about refusal of
the Prosecutor General of Ukraine concerning the assignment to administrative
post upon the recommendation of the Council of Prosecutors of Ukraine; 4) complaints (applications) from persons who know the facts about the commission of
the disciplinary offense by the prosecutor.
Keywords: Assessment and Disciplinary Board of Prosecutors; inspection; complaint; information; submission.
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Сергій СПІЛЬНИК,

Оксана КОМАРНИЦЬКА,

начальник управління нагляду
у кримінальному провадженні
Прокуратури Запорізької області,
старший радних юстиції

професор кафедри нагляду
за додержанням законів
при проведенні досудового
розслідування
Національної академії прокуратури
України, юрист 1 класу,
кандидат юридичних наук

Безумовно, новий Кримінальний процесуальний кодекс
(далі – КПК) України закріпив найдемократичніші положення, перейняті у країн, яким властивий найбільш наближений
до змагального типу кримінальний процес, та «наповнився»
європейськими стандартами.
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аким запозиченням, зокрема,
є підстави для визнання недопустимими доказів (ст. 87
КПК України), у тому числі й електронних, що активізують правові
гарантії захисту прав і свобод особи
у кримінальному провадженні, з одного боку, а з другого – встановлюють високі стандарти до процесуальної форми отримання та закріплення
будь-яких видів доказів.
Також впроваджено принцип незмінності прокурора, який в конкретному кримінальному провадженні
здійснюватиме нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим
розслідуванням від його початку і до
завершення. Ця функція прокурора системно пов’язана зі змістом та
характером повноважень, спрямованістю його діяльності щодо забезпечення придатності доказів для використання в процесі доказування.
Таких новаторських ідей, як «недопустимість доказів» та принцип
«єдиного прокурора», не було в КПК
України 1960 року, тому з огляду на
модернізований підхід закріплення
процесуальних джерел доказів, порядку їх формування під час досудового розслідування та використання
в судовому розгляді, вони набувають
сьогодні особливої актуальності.
Наразі сформувалось аксіоматичне
правило, що докази визнаються допустимими, якщо вони отримані у порядку, встановленому КПК України,
а отримані незаконним або неналежним чином, не можуть братися
до уваги під час судового розгляду
провадження та підлягають визнанню судом недопустимими в нарадчій

кімнаті під час ухвалення рішення.
Недопустимі докази в подальшому
не підлягають перевірці та не оцінюються з точки зору належності, достовірності і достатності та можуть
стати підставою для висновку суду
про недоведеність обвинувачення й
ухвалення у зв’язку з цим виправдувального вироку (ч. 1 ст. 373 КПК
України).
Критерії недопустимості доказів
є тими загальними настановами, які
повинні не допускати відхилення
уповноваженого суб’єкта від процесуального порядку отримання і закріплення доказів для ефективного
забезпечення досягнення поставленої перед стороною обвинувачення
мети. На питання, як повинен діяти
прокурор у невидимій системі координат під час реалізації функції, передбаченої ч. 2 ст. 36 КПК України,
та як за відсутності навігаційної
системи «не збитись із правильного шляху» у досягненні поставленої
мети – забезпеченні суду допустимими доказами – на сьогодні немає
однозначної відповіді.
Наступне питання, чи існує в КПК
України подібна навігаційна система
для досягнення цілей, поставлених
перед прокурором, та чи є вона універсальною?
Для відповіді на порушені питання украй важлива відповідальність прокурора за самостійність
застосовування своєї процесуальної
функції на етапі прийняття рішення про направлення кримінального
провадження до суду. На цьому заключному досудовому етапі перед
прокурором стоїть завдання передбачити настання можливих ризиків
визнання під час судового розгляду
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ною ланкою тут повинна бути пріоритетність прав і свобод людини.
Дослідження питань, пов’язаних
з недопустимістю доказів, перебуває
у центрі уваги таких вчених-процесуалістів, як В.Д. Берназ, В.І. Галаган,
О.М. Толочко, та ін. Питання ризиків
щодо потрапляння очевидних недопустимих доказів у судовий розгляд
залишається дискусійним і недостатньо врегульованим, тому потребує подальшого дослідження.
Мета статті полягає у визначенні
складових змісту діяльності прокурора під час досудового розслідування щодо виявлення ризиків визнання
доказів недопустимими у судовому
розгляді провадження.
Незважаючи на те, що в ст. 86 КПК
України регулюється питання допустимості доказів, зміна методологічної моделі правового регулювання
формування доказів сьогодні має
здійснюватись за абсолютно новими
жорсткими європейськими стандартами.
Безперечно, структура кримінального провадження, за КПК України,
передбачає, що в ході досудового
розслідування збираються матеріали, які може визнати доказами
лише суд [1, 153]. Характеризуючи
процесуальну форму збирання доказів, варто погодитись із думкою
О.В. Капліної, що при провадженні
слідчих (розшукових) дій, які є основним способом збирання доказів
у кримінальному провадженні (ст. 93
КПК України), значно підвищуються вимоги законності їх проведення, дотримання прав та законних
інтересів не тільки осіб, які беруть
у них участь, але й тих, права та
законні інтереси яких можуть бути
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поданих ним доказів недопустимими. Рівень виконання прокурором
цього завдання безпосередньо гарантуватиме, що в судовий розгляд
не потраплять недопустимі докази,
не відбудеться обмеження свободи
сторони обвинувачення у поданні
суду доказів та в доведеності перед
судом їх переконливості, тим самим
не звузиться доказова база прокурора як сторони кримінального провадження, не будуть знівельовані
принципи кримінального судочинства. Для цього прокурор повинен
бути готовим у судовому проваджені
належним чином зреагувати на заявлене стороною захисту клопотання
про визнання доказу недопустимим
(ст. 350 КПК України) та обґрунтувати допустимість кожного доказу
сторони обвинувачення.
У цьому контексті постає низка
інших питань: яким чином повинен
діяти прокурор, щоб врахувати настання можливих ризиків визнання
доказів недопустимими під час судового розгляду, чи має він право
визнати на досудовому слідстві за
власною ініціативою або за клопотанням учасників процесу доказ
недопустимим, чи може прокурор
вилучати з матеріалів кримінального провадження визнаний ним доказ
недопустимим, чи потрібно для визнання доказу недопустимим прокурору складати якийсь процесуальний документ, яким чином збирати,
зберігати електронні документи?
Вивчення судової та слідчої практики показує, що органам досудового розслідування в оновленому
правовому полі притаманний різний
підхід до вирішення вказаних питань, проте, на нашу думку, сполуч-
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обмежені або порушені під час їх
проведення [2, 40]. Такою сутністю
процесуального механізму збирання
та закріплення доказів повинен керуватися прокурор, приймаючи підсумкове рішення про всебічне, повне
й об’єктивне проведення досудового
розслідування для направлення кримінального провадження до суду.
Як свідчить аналіз виправдувальних вироків, найбільш поширеними
підставами для їх ухвалення є неправильне розуміння процесуальних
особливостей проведення слідчих
(розшукових) дій та застосування
заходів забезпечення кримінального
провадження, проблеми гарантування конституційних прав осіб, що беруть участь у проведенні таких дій,
а також відсутність у правозастосовців системного тлумачення і використання норм Загальної та Особливої
частин КПК України, які є складними, непослідовними та містять оціночні поняття.
Наприклад, Дарницький районний
суд м. Києва у вироку від 23 липня
2015 р. у справі № 753/4214/15-к вказує, що так званий огляд місця події
від 3 грудня 2014 р., під час якого
ОСОБА 2 затримано без належного
процесуального оформлення, з порушенням прав та основоположних
свобод людини, з фактичним проведенням обшуку затриманого без
дотримання вимог ст.ст. 208, 223,
233, 236 КПК України, за відсутності понятого ОСОБА 19 та без добровільної згоди ОСОБА 2 на його
обшук, було проведено з суттєвим
порушенням вимог КПК України та
ст. 29 Конституції України, тому усі
докази, отримані в ході проведення
цієї процесуальної дії або на підставі

речей, вилучених під час її проведення, також є недопустимими.
Наведений приклад наочно демонструє, що відхилення сторони
обвинувачення від процесуального
порядку збирання та закріплення
відомостей під час досудового розслідування, якими доводились обставини, передбачені у ст. 91 КПК
України, і залучення таких даних до
провадження неминуче зашкодить
своєчасному й ефективному виконанню завдання кримінального провадження, поставить під сумнів законність та об’єктивність прийнятих
рішень у провадженні, дискредитує
і завдасть шкоди авторитету органу
розслідування, зокрема негативно
вплине на інтереси правосуддя, поставить під сумнів справедливість
провадження та ідею правової держави загалом.
Досліджуючи діяльність прокурора під час досудового розслідування
щодо оцінки різного роду доказів
з метою запобігання визнанню у судовому розгляді їх недопустимими,
резонно навести думку про те, що
ефективність діяльності будь-якого
суб’єкта кримінально-процесуальних правовідносин, у тому числі
прокурора (курсив – авт.), безпосередньо залежить від ефективності
його включеності в процес доказування. Належне нормативне забезпечення процесуальних можливостей
учасників кримінального провадження брати участь у доказуванні
та їхня діяльність з реалізації таких
можливостей у кримінальному процесі забезпечують необхідний рівень
захисту прав та законних інтересів
учасників кримінального судочинства [3, 39]. Однак на можливість
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чих (розшукових) дій, адже вона не
зводиться винятково до роботи з доказами, а передбачає також низку
інших кримінально-процесуальних
процедур, організаційно-технічних
заходів тощо [6, 104]. У контексті
досліджуваного питання обґрунтованою є позиція О.Ю. Костюченко,
що законодавець не ставить питання допустимості доказів, отриманих
в результаті істотного порушення,
в залежність від того, чи було це порушення свідомим; тобто навіть неумисне порушення тягне недопустимість доказів [7, 72].
Засторогою недопущення порушення процесуального порядку збирання доказів служать юридичні
гарантії дотримання прав і свобод
людини, узяті європейським співтовариством, адже наявності так званої
навігаційної системи збирання доказів, яка б рухала стороною обвинувачення у правильному напрямку
та своєчасно сповіщала у разі відхилення від нього, для досягнення поставлених перед прокурором цілей
навряд чи достатньо.
Сьогодні набуває поширення думка, що питання допустимості доказів
у справі – це насамперед предмет
регулювання національного законодавства і, як правило, саме національні суди уповноважені давати
оцінку наявним у справі доказам.
Зі свого боку, Європейський суд з
прав людини оцінює, чи було провадження, зокрема спосіб отримання доказів, справедливим (пункт 50
рішення у справі «Ван Мехелен
та інші проти Нідерландів» від
23 квітня 1997 р.; пункт 34 рішення
у справі «Тейксейра де Кастро проти Португалії» від 9 червня 1998 р.;
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виявлення прокурором ризиків із визнання наданих ним в суд доказів
недопустимими суттєво впливають
процесуальна та позапроцесуальна
взаємодії прокурора з органом досудового розслідування з огляду на
різні повноваження щодо отримання
доказів. На сьогодні законодавцем
розширені повноваження прокурора:
як процесуальний керівник він несе
відповідальність за своєчасність та
законність прийнятих органами досудового розслідування процесуальних рішень, а також проведення
слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення та перевірку доказів у кримінальному провадженні,
отримання таких доказів з підстав
та у порядку, передбаченому КПК
України, дотримання правил їх належності та допустимості.
Перелік обставин, які підлягають виявленню, встановленню,
тобто доказуванню, визначає слідчий, прокурор, виходячи з об’єктивної можливості їх доказування
у конкретному кримінальному провадженні та об’єктивної можливості
їх подальшого усунення [4, 114]. Але
на відміну від слідчого прокурор
не здійснює безпосереднє досудове розслідування у повному обсязі,
а тільки за необхідності особисто
проводить слідчі (розшукові) дії чи
бере у них участь. Як процесуальний
керівник прокурор наділений повноваженнями давати вказівки слідчому
щодо проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій [5, 126]. Водночас окремої
уваги прокурора потребує й те (курсив – авт.), що діяльність слідчого
у процесі розслідування злочину
не вичерпується комплексом слід-
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ухвала щодо неприйнятності справи «Секейра проти Португалії» від
6 травня 2003 р.; ухвала щодо неприйнятності справи «Шеннон проти Сполученого Королівства» від
6 квітня 2004 р.).
Щоб зрозуміти, як діяти під час
доказування в цілому, прокурор повинен визначити критерії недопустимості доказів, засновані на правах
і свободах людини. У такому випадку ЄСПЛ не встановлює незаконність отримання певних доказів, а
перевіряє, чи така «незаконність» не
спричинила порушення іншого права, гарантованого Конвенцією про
захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція). Отже,
можна говорити про вигідність навігаційної системи збору доказів,
побудованої на правах людини, яка
може претендувати на універсальність.
Проблема визнання доказів недопустимими в сьогоднішньому змагальному кримінальному процесі
тісно пов’язана з позицією ЄСПЛ. До
прикладу, ЄСПЛ не визнав провокаційними дії правоохоронних органів
у справі «Мілінііне проти Литви»
(рішення від 24 червня 2008 р.). Суд
зазначив, що в цій справі відсутні
відомості про вчинення заявницею
злочинів раніше, зокрема корупційних. Ініціатива у справі належала
винятково приватній особі. Оскільки
ця особа мала поліцейську підтримку, роблячи заявниці пропозицію
про виплату значної суми, і була забезпечена технічними засобами для
запису їхньої розмови, можна дійти
висновку, що поліція чинила вплив
на хід подій. Проте ЄСПЛ не знаходить, що поліція допустила злов-

живання, зважаючи на її обов’язок
перевіряти повідомлення про вчинення злочину і важливість протидії
негативному впливу судової корупції на верховенство права в демократичному суспільстві. Вирішальним
фактором є не роль поліції, а поведінка вказаної особи і заявниці. Тому
в підсумку ЄСПЛ визнає, що поліція
«приєдналася» до злочинної діяльності, а не ініціювала її (курсив – авт.).
Дії поліції, таким чином, можна охарактеризувати як таємну роботу, але
не як провокацію, яка порушувала б
пункт 1 ст. 6 Конвенції. Така модель
боротьби була законно прийнята
і застосована. Крім того, прокуратура здійснювала належний нагляд,
хоча судовий контроль був би більш
доречний при такій прихованій системі розслідування.
Наведене вище дає підстави дійти висновку про те, що ЄСПЛ чітко
встановив межі дозволеного у проведенні правоохоронними органами
негласних слідчих (розшукових) дій.
Тобто, якщо вказані працівники з
метою штучного збільшення показників боротьби зі злочинністю, спеціально залучають для цього підготовлену особу, яка в подальшому під
їхнім контролем активними діями
провокує «злочинця» до вчинення
кримінального правопорушення, то
докази на підтвердження винуватості, здобуті в ході такої провокації,
суд зобов’язаний визнати як недопустимі, а особу обвинуваченого –
виправдати. Воднораз, коли представники правоохоронних органів
обмежились пасивним спостереженням за злочинною поведінкою особи, але в ході проведення негласних
слідчих (розшукових) дій був наяв-
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підсудної у вчиненні злочину поза
розумним сумнівом, частину поданих стороною обвинувачення доказів визнано недопустимими як такі,
що отримані з порушенням права на
свободу та особисту недоторканність,
права на захист, унаслідок психологічного та фізичного тиску, а інші
докази вини є такими, що не підтверджують участь засудженої у вчиненні
злочину.
Показовим прикладом, який ілюструє націленість нового кримінального процесуального закону на забезпечення загальнообов’язкового
(імперативного) характеру повноважень прокурора щодо процесуального
керівництва досудовим розслідуванням, є передбачений у КПК України порядок формування доказів.
Очевидно, доцільною буде практика,
відповідно до якої прокурор у розумінні ч. 1 ст. 94 КПК України на заключному етапі прийняття рішення
про направлення кримінального провадження до суду оцінюватиме всі обставини кримінального провадження
з точки зору допустимості. У разі виявлення порушень повинна бути з’ясована загалом можливість їх впливу
(за умови вилучення із провадження,
щоб запобігти негативному впливу на
внутрішнє переконання судді, – курсив авт.) на інші отримані відомості,
повноту та всебічність розслідування,
на рівень порушень прав і свобод особи, доведення винуватості підозрюваної особи поза розумним сумнівом.
Допустимість доказів, зібраних
органом досудового розслідування,
доцільно перевіряти на відповідність
таким критеріям: 1) стадія отримання доказів (до чи після внесення даних про вчинене кримінальне право-
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ний судовий контроль за дотриманням прав та свобод особи, зібрані
докази будуть відповідати усім критеріям належності, допустимості та
достовірності.
За результатами аналізу практики
ЄСПЛ пропонуємо виділити такі основні стандарти, які повинні враховувати і суд, і прокурор: інтенсивність
порушення конституційних прав під
час отримання доказу; роль доказу в
стратегії обвинувачення (чим важливіша роль, тим більш недопустимим є такий доказ); чи підтверджуються висновки, зроблені стороною
обвинувачення на підставі доказу,
іншими матеріалами справи; безальтернативність визнання та вилучення недопустимих згідно з національним законодавством доказів.
В умовах чинного законодавства
стандарти доказування є показниками того, чи змогли сторони успішно
виконати покладений на них тягар доказування. Причому в кримінальнопроцесуальній доктрині країн, у
яких змагальна побудова процесу є
найбільш вираженою (Англія, США),
така особливість втілена у стандартах доведеності вини поза розумним сумнівом (beyond a reasonable
doubt) [5, 126 ].
Окремим актуальним напрямком
на сьогодні є поширене застосування
судами загальної юрисдикції стандарту доказування вини особи поза
розумним сумнівом, пов’язаного з
так званою категорією недопустимих
доказів. Наприклад, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в ухвалі від 27 серпня 2015 р. у справі
№ 5-1712км15 стверджує, що стороною обвинувачення не доведено вину
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порушення до ЄРДР (наприклад, до
внесення даних в ЄРДР проводиться
тільки огляд місця події); 2) законність джерела доказів; 3) уповноваженість суб’єкта на їх отримання
(приміром, огляд місця події до внесення даних до ЄРДР може проводитись тільки за участю слідчого
або прокурора, але у жодному разі
не виключно співробітниками оперативного підрозділу (важливо також враховувати положення ст. 216
КПК України)); 4) процесуальний
статус особи, щодо якої плануються
чи проводяться слідчі (розшукові)
дій; 5) передбачений законом порядок отримання необхідних доказів
(отримані внаслідок провокації відомості не можуть бути використані як
допустимі докази); 6) належна процесуальна фіксація ходу та результатів проведеної окремо взятої слідчої (розшукової) дії (кожній слідчій
(розшуковій) дії характерні певні
особливості, неврахування яких не
допустиме); 7) якість реалізації стадії відкриття матеріалів (ст. 290 КПК
України); 8) дотримання строків досудового розслідування; 9) урахування правової можливості для використання доказів (показання з чужих
слів, використання оригіналів документів, які підлягатимуть поверненню); 10) дотримання особливостей
зберігання електронних доказів;
11) рівень порушення прав учасників провадження, гарантованих

Конституцією України, Конвенцією
(тут слід виходити з того, чи спричинило певні наслідки таке порушення
саме при отриманні та фіксації доказів, істотність наслідків і можливість
їх усунення).
Власне кажучи, цілком очевидно,
що прокурор під час реалізації своєї функції на досудовій стадії повинен приділяти особливу увагу дотриманню процесуального порядку
збирання доказів, правильно обраній
стратегії і тактиці проведення слідчих (розшукових) дій з метою недопущення появи під час судового
розгляду очевидних недопустимих
доказів.
Досліджувана у статті проблематика щодо змісту діяльності прокурора
під час досудового розслідування
із запобігання появі у кримінальному провадженні недопустимих
доказів як способу забезпечення законності під час розслідування кримінального правопорушення повинна знайти свій подальший розвиток
у наукових дослідженнях за такими
напрямками: 1) дослідження позиції практичних працівників з цього питання; 2) особливий характер
збирання й зберігання електронних
документів; 3) аналіз ризиків діяльності прокурора під час досудового
розслідування, які призводять до
ухвалення виправдувальних вироків; 4) навігаційна система збирання
доказів.
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Відсторонення та звільнення
з посад осіб, які вчинили
корупційні або пов’язані з ними
правопорушення

Юрій ДЬОМІН,
доктор юридичних наук,
професор,
заслужений юрист України

За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у законодавстві України передбачено кримінальну,
адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність.
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Застосування такого заходу допускається, якщо слідчий, прокурор
доведе, що: 1) існує обґрунтована
підозра щодо вчинення кримінального правопорушення у сфері службової діяльності або такого ступеня
тяжкості, що може бути підставою
для відсторонення від посади; 2) потреби досудового розслідування
виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про
який йдеться в клопотанні слідчого,
прокурора; 3) може бути виконане
завдання, для реалізації якого слідчий, прокурор звертаються із клопотанням. Відповідно до ст. 157 КПК
України, на слідчого, прокурора покладено обов’язок доведення слідчому судді, суду при поданні клопотання про відсторонення від посади
наявності достатніх підстав, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення,
припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного або
обвинуваченого, який, перебуваючи
на посаді, може знищити чи підробити речі й документи, що мають значення для досудового розслідування,
незаконними засобами впливати на
свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (ч. 1
ст. 157 КПК України) [1].
Розглядаючи клопотання, слідчий
суддя, суд з’ясовує, чи є обставини,
що дають підстави: а) підозрювати особу у вчиненні кримінального
правопорушення, зокрема й корупційного; б) вважати, що перебування
на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяє вчиненню кримінального правопорушення; в) вважати,
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процесі визнання особи винною у вчиненні корупційних
або пов’язаних з ними діянь
та притягнення її до відповідальності наявні механізми відсторонення
особи від посади або виконання певної діяльності; звільнення її з посади; заборони обіймати ці посади або
займатися певною діяльністю на підставі рішення суду.
Згідно з загальними вимогами кримінального процесуального законодавства України, відсторонення від
посади може бути застосовано щодо
особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо
тяжкого злочину, і незалежно від
тяжкості злочину – щодо особи, яка
є службовою особою правоохоронного органу (ч. 1 ст. 154 Кримінального
процесуального кодексу (далі – КПК)
України) [1].
У Законі України «Про запобігання корупції» міститься майже аналогічна норма обов’язкового відсторонення від виконання повноважень
на посаді суб’єктів, які уповноважені
на виконання функцій держави чи
місцевого самоврядування або прирівняні до них та які підозрюються
у вчиненні злочину в сфері службової діяльності у порядку, визначеному законом (абз. 1 ч. 5 ст. 65) [2].
Згідно з ч. 2 ст. 154 КПК України,
відсторонення від посади є одним із
заходів забезпечення кримінального
провадження, який здійснюється на
підставі ухвали слідчого судді під час
досудового розслідування або суду під
час судового провадження на строк не
більше двох місяців, хоча цей строк
може бути продовжено відповідно до
вимог ст. 158 КПК України [1].
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що підозрюваний, обвинувачений,
перебуваючи на посаді, знищить
чи підробить речі й документи, які
мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними
способами впливатиме на свідків
та інших учасників кримінального
провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.
Спеціальними умовами відсторонення від посади є: наявність у особи
процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого; перебування
його на посаді; до підозрюваного,
обвинуваченого не застосовується
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Відсторонення від посади має на
меті не тільки попередити спроби підозрюваного, обвинуваченого
перешкоджати встановленню істини в кримінальному провадженні,
а й забезпечити виконання обвинувального вироку. Цей захід процесуального примусу забезпечує виконання майбутнього покарання у виді
позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю (ст. 55 Кримінального кодексу
(КК) України) [3].
Відсторонення від посади можна
визначити як тимчасове, вимушене
недопущення особи, яка перебуває
у певних службових відносинах з правоохоронними органами, органами
державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи організаціями, до виконання
своїх функціональних обов’язків.
Згідно зі ст. 43 Конституції України, кожен громадянин має право на
працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку

він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює
умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує
рівні можливості у виборі професії
та роду трудової діяльності, а також
громадянам гарантується захист від
незаконного звільнення [4].
У зв’язку з цим будь-які обмеження щодо реалізації вказаного права,
зокрема й відсторонення особи від
посади під час кримінального провадження, повинні мати обмежений,
тимчасовий характер, здійснюватись
винятково з підстав та у порядку, передбачених чинним законодавством.
Як вже зазначалося, відсторонення
від посади застосовується щодо осіб,
які є правоохоронцями чи підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину середньої тяжкості,
тяжкого чи особливо тяжкого злочину або корупційного злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України,
злочином середньої тяжкості є злочин,
за який передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше
десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п’яти
років. Тяжким злочином є злочин, за
який передбачено основне покарання
у виді штрафу не більше двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення
волі на строк не більше десяти років.
Особливо тяжким злочином є злочин,
за який передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад
двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
позбавлення волі на строк понад десять років чи довічне позбавлення волі
(ст. 12 КК України) [3].

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

було передбачено, що посадою є визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця
державного органу та його апарату,
на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень [5].
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про
державний захист працівників суду
і правоохоронних органів» від 4 лютого 1994 р., до правоохоронних органів належать органи прокуратури,
внутрішніх справ, служби безпеки,
Військової служби правопорядку
у Збройних Силах України, митні
органи, органи охорони державного кордону, органи державної податкової служби, органи і установи
виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державної контрольноревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи,
які здійснюють правозастосовні або
правоохоронні функції [6].
Наданий у Законі перелік правоохоронних органів не є вичерпним, тому
для визначення належності службової особи до правоохоронних органів
крім передбаченого необхідно встановити, чи здійснюють відповідні органи, установи правозастосовні або
правоохоронні функції. На наш погляд, до правоохоронних органів має
належати Національне антикорупційне бюро України і Національне
агентство з питань запобігання корупції [2; 7].
Відповідно до примітки ст. 45
КК України, корупційними злочинами вважаються злочини, передбачені
ст.ст. 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357,
410 КК України, у випадках вчинення їх шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини,
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Підозрюваним є особа, якій у порядку, визначеному у ст.ст. 276–279
КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, яка затримана
за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Обвинуваченою
є особа, обвинувальний акт щодо
якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України.
До службових осіб правоохоронних органів відсторонення від посади застосовується незалежно від
тяжкості злочину.
Службовими особами вважаються
особи, визначені у ст. 18 КК України,
а також у пункті 1 примітки ст. 364
КК України.
Відповідно до ст. 18 КК України,
службовими особами є особи, які
постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють
функції представників влади чи
місцевого самоврядування, а також
постійно чи тимчасово обіймають
в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих
чи адміністративно-господарських
функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням,
яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування,
центральним органом державного
управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації,
судом або законом [3].
У статті 2 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р.
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передбачені ст.ст. 210, 354, 364, 364-1,
365-2, 368–369-2 цього Кодексу [3].
Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого
судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження.
Рішення слідчого судді (суду)
в цьому випадку є гарантією забезпечення вказаних прав, реалізацією
повноважень щодо здійснення у порядку, передбаченому КПК України,
судового контролю за дотриманням
прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (відповідно
до ст. 3 КПК України, ст. 21 Закону
України «Про судоустрій і статус
суддів» від 7 липня 2010 р.).
Відсторонення від посади здійснюється на строк не більше двох
місяців, що відповідає визначеному
в КПК України строку, протягом
якого – з дня повідомлення особі про
підозру у вчиненні злочину – досудове розслідування повинно бути закінчено (ст. 219 КПК України), а також вимогам щодо розумних строків
кримінального провадження, визначених у ст.ст. 28, 318 КПК України.
Строк відсторонення від посади
може бути продовжено у порядку,
визначеному в ст. 158 цього Кодексу.
Проте, враховуючи тимчасовий характер цього заходу, термін його дії
не може перевищувати строків досудового розслідуванням або судового
провадження.
Із клопотанням про відсторонення
особи від посади має право звернутися до органів державної влади, зазначених у ч. 3 ст. 154 КПК України,
тільки прокурор, а про відсторонення
співробітника Національного агентства з питань запобігання корупції –

Генеральний прокурор України або
його заступник. Вони також наділені
правом звернення з клопотанням про
продовження строку відсторонення
від посади (ст. 158 КПК України) [1].
Слідчий суддя, суд відхиляє клопотання про продовження строку
відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що: 1) обставини,
які стали підставою для відсторонення від посади, не усунуті; 2) сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей,
заради яких було здійснене відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали
(ч. 2 ст. 158 КПК України) [1].
Перелік осіб, які призначаються на
посаду Президентом України, визначено у ст. 106 Конституції України,
Законах України «Про центральні
органи виконавчої влади», «Про місцеві державні адміністрації» [4].
Недоторканність суддів забезпечується, крім іншого, особливим порядком відсторонення їх від посади.
Відповідно до ст. 48 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» від
7 липня 2010 р., відсторонення судді
від посади у зв’язку з притягненням до
кримінальної відповідальності здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на підставі вмотивованого клопотання Генерального
прокурора України [8].
Відсторонення від посади скасовується при закритті кримінального
провадження, постановленні виправдувального вироку.
Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, також
може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рі-
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Кодексі адміністративного судочинства України передбачено залучення
Національного агентства з питань
запобігання корупції як третьої особи, яка не висуває самостійних вимог до предмета спору, на стороні
позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи
створення ним загрози застосування
негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до
звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці,
відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати
тощо) у зв’язку з повідомленням ним
або членом його сім’ї про порушення
вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.
Відсторонення особи від посади,
що має тимчасовий характер, необхідно відрізняти від звільнення
з роботи. Питання щодо звільнення
з роботи вирішується відповідно до
вимог трудового законодавства керівництвом підприємства, установи
чи організації.
Особи, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних порушень, підлягають звільненню з визначених посад у триденний
строк з дня отримання копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, про що керівник органу державної влади, органу
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації у триденний строк повідомляє суд, який
постановив обвинувальний вирок
або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення,
та спеціально уповноважений цен-
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шенням керівника органу (установи,
підприємства, організації), в якому
вона працює, до закінчення розгляду
справи судом, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України (абз. 2 ч. 5 ст. 65 Закону України
«Про запобігання корупції») [2].
У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв’язку
з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання службових
повноважень особі відшкодовується
середній заробіток за час вимушеного
прогулу, пов’язаного з таким відстороненням (абз. 3 ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції») [2].
У цивільному процесі не застосовують відсторонення особи від посади
під час розгляду цивільного позову.
Але під час проведення службового
розслідування керівником установи,
організації, де працює особа, щодо
якої проводиться таке розслідування, може бути прийнято рішення про
відсторонення її від посади. Згідно зі
ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», якщо особа вчинила корупційне правопорушення або
правопорушення, пов’язане з корупцією, але судом до неї не застосовано
покарання або не накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави чи місцевого
самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, вона
підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
Крім цього, у Цивільному процесуальному кодексі України та
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тральний орган виконавчої влади
з питань державної служби.
Слід розрізняти підстави для звільнення: у зв’язку із вчиненням корупційного або пов’язаного з ним правопорушення або у зв’язку з наявністю
конфлікту інтересів на підставі ст. 34
Закону України «Про запобігання
корупції». У першому випадку особу вносять до Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією правопорушення, з введенням відповідних
обмежень. У другому – звільнення
може бути здійснено з одночасним
переведенням до іншої установи або
на іншу посаду.
Відомості про фізичних осіб, яких
притягнуто до відповідальності за
вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень,
а також про юридичних осіб, до
яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку
з вчиненням корупційного правопорушення, протягом трьох робочих
днів з дня надходження з Державної
судової адміністрації України до
Національного агентства з питань запобігання корупції електронної копії
рішення суду, яке набрало законної
сили, з Єдиного державного реєстру
судових рішень повинні бути занесені
до Єдиного державного реєстру осіб,
які вчинили корупційні або пов’язані
з корупцією правопорушення.
Відомості про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення
корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення також
вносяться до Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією правопорушення, протягом трьох робочих днів

з дня надходження до Національного
агентства від кадрової служби державного органу, органу місцевого
самоврядування, а також підприємства, установи та організації завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про накладення
дисциплінарного стягнення (ч. 1
ст. 11, ст. 59 Закону України «Про запобігання корупції») [2].
Необхідно також відмежовувати
відсторонення особи від зайняття певних посад або виконання певної діяльності від заборони займати посади або
займатися певною діяльністю.
Обмеження щодо заборони особі,
звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за
корупційне або пов’язане з ним правопорушення, займатися діяльністю,
пов’язаною з виконанням функції
держави, місцевого самоврядування
або такою, що прирівнюється до цієї
діяльності, встановлюється винятково за вмотивованим рішенням суду,
якщо інше не передбачено законом.
Згідно зі ст. 25 КУпАП, позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю можуть застосовуватись судом тільки
як основні стягнення.
Відповідно до ст. 30 КУпАП, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю призначається судом на строк
від шести місяців до одного року,
незалежно від того, чи передбачене
воно санкцією статті КУпАП, коли
з урахуванням характеру адміністративного правопорушення та інших обставин справи суд визнає за
неможливе збереження за нею права
обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю.
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щодо діяльності цих юридичних осіб
або фізичних осіб – підприємців, та
представляти інтереси будь-якої особи у справах (зокрема й тих, що розглядаються в судах), у яких іншою
стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони
працювали на момент припинення зазначеної діяльності.
У випадках порушень норм цієї
статті передбачено дисциплінарну або цивільно-правову відповідальність, яку ініціює Національне
агентство шляхом звернення до суду
(ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції») [2].
Сподіваємося, що позитивні зрушення у боротьбі з корупційними
проявами відбудуться тільки тоді,
коли усі без винятку державні органи та недержавні організації якісно
і своєчасно виконуватимуть покладені на них обов’язки щодо боротьби
з корупційними проявами, а суспільство підтримуватиме такі заходи та
сприятиме цій боротьбі.
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Позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю призначається судом строком
на один рік, коли про це спеціально
зазначено у санкції статті (частини
статті) (ст. 30 КУпАП) [9].
Згідно зі ст. 26 Закону України «Про
запобігання корупції», особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави чи місцевого
самоврядування, протягом року з дня
припинення відповідної діяльності забороняється укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини
у сфері підприємницької діяльності
з юридичними особами приватного
права або фізичними особами – підприємцями, якщо особи протягом
року до дня припинення виконання
функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень
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Проголосивши курс на євроінтеграцію, Україна здійснює активну діяльність з приведення національного кримінального законодавства у відповідність із вимогами міжнародних
норм. З урахуванням нових об’єктивних реалій змінюється
й зміст української кримінально-правової політики.
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ненню особи від покарання належної уваги науковців не приділялось,
це явище розглядалось переважно
дотично як складова частина інших
більш широких кримінально-правових інститутів. У наукових публікаціях таких вітчизняних фахівців, як М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін,
В.І. Борисов, О.П. Горох, О.О. Дудоров, О.О. Житний, В.М. Куц, О.В. Козаченко, І.І. Митрофанов, Є.О. Письменський, А. О. Пінаєв, В.В. Скибицький, Г.І. Усатий, П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк, С.С. Яценко, А.М. Ященко, та
інших висвітлюються окремі аспекти
звільнення від покарання. Зазначене
потребує наукового осмислення ситуації, що склалася, тому необхідні
окремі теоретико-прикладні дослідження кожного із явищ, передбачених у розділі ХІІ КК України.
Метою статті (завданням) є розгляд
теоретичних і практичних аспектів
здійснення державної політики щодо
застосування заохочувальних норм
КК України, встановлення кримінально-правової природи засудження особи без призначення покарання,
формулювання його законодавчої
дефініції, встановлення основних видів такого засудження та окреслення
перспектив розвитку і удосконалення
цього явища.
Сучасне українське кримінальне
законодавство містись безліч норм
заохочувального характеру, що,
безумовно, цілком відповідає сучасним світовим тенденціям використання в механізмі правового реагування
на кримінальні правопорушення засобів, заснованих не на покаранні,
а на заохоченні (стимулюванні) позитивної поведінки, що є об’єктивним процесом, зумовленим не лише
складністю та неоднорідністю пред-
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крім іншого, у вітчизняному
кримінальному законодавстві
відображено сучасний принцип протидії злочинності – невідворотність кримінально-правового
реагування на вчинене кримінальне
правопорушення, що замінив собою
принцип невідворотності покарання.
Про це, зокрема, свідчить закріплення в чинному Кримінальному кодексі
(далі – КК) України феномена звільнення від покарання, якому разом зі
спорідненими явищами звільнення
від відбування покарання та корегування призначеного покарання присвячено розділ ХІІ Загальної частини
КК України. Відомо, що практика застосування звільнення від покарання
за КК України є нестабільною і суперечливою, а відповідність його законодавчої дефініції сутності та змісту
цього явища викликає обґрунтований скептицизм. Зусиллями коментаторів розділу ХІІ Загальної частини
КК України й авторів інших публікацій за цією тематикою вчення про
звільнення від покарання переплелося зі спорідненими вченнями про
звільнення від відбування покарання,
заміну покарання більш м’яким та
пом’якшення покарання, тому правозастосовцю розібратися в цьому хитросплетінні непросто.
На цей час науковою спільнотою
приділено належну увагу лише інституту звільнення особи від відбування покарання. Його дослідженню
присвячено безліч наукових публікацій вітчизняних дослідників, зокрема П.П. Андрушка, В.П. Ємельянова, Д.В. Казначеєвої, О.О. Кваші,
О.О. Книженко, В.А. Ломако, В.Т. Маляренка, М.І. Мельника, А.А. Музики,
О.В. Наден, В.О. Навроцького, В.П. Тихого, І.С. Яковець, та інших. Звіль-
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мета кримінально-правового регулювання, але й необхідністю гуманізації всіх сфер суспільного життя.
Так, у Загальній частині КК України
містяться розділи ІХ «Звільнення
від кримінальної відповідальності»
та ХІІ «Звільнення від покарання та
його відбування», що регламентують
такі кримінально-правові явища, як
звільнення особи від кримінальної
відповідальності, звільнення від відбування покарання з випробуванням, засудження особи без призначення покарання, та інші, що в науці
кримінального права останнім часом
узагальнено називають «корегуванням покарання» [5, 60].
Однак позитивний ефект від закріплення у КК України низки заохочувальних норм нівелюється недосконалістю їхньої законодавчої дефініції.
У вітчизняному кримінальному законодавстві не закріплено визначення
кримінальної відповідальності, що,
безумовно, створює труднощі в розумінні феномена звільнення від неї,
а тому й критику щодо законодавчої
регламентації статей про звільнення
особи від кримінальної відповідальності та щодо їхнього застосування
у практичній діяльності правників.
Але найбільшого резонансу останнім часом набуває дискусія щодо
необхідності визначення кримінально-правової природи явищ, закріплених у розділі ХІІ Загальної частини
КК України і належного формулювання їхньої законодавчої диференціації. Такий стан речей навряд чи
заслуговує позитивної оцінки, тому
ми погоджуємося з переконанням
О.О. Дудорова про те, що розділ ХІІ
Загальної частини КК України має
бути переглянутий і вдосконалений таким чином, щоб закріплені

в ньому поняття могли тлумачитись
більш-менш однозначно, а не так, як
сьогодні [2, 721]. Неналежна законодавча дефініція явищ, закріплених
у цьому розділі Кодексу, створює невизначеність щодо розуміння їхньої
правової природи та передумови для
їхнього неправильного застосування
на практиці.
Найменш дослідженим серед наведених у публікації явищ на сьогодні
залишається феномен засудження особи без призначення покарання. Зважаючи на незначну кількість
публікацій, присвячених цьому питанню, та скупу практику застосування статей про таке засудження,
складається хибне враження про відсутність цього феномена у вітчизняному кримінальному праві взагалі.
Однак, звернувшись до чинного КК
України, бачимо, що можливість ухвалення обвинувального вироку суду
без призначення покарання все ж
передбачена в ч. 3 ст. 88 Кодексу, де,
закріплюючи правові наслідки судимості, законодавець визначив, що:
«особи, засуджені за вироком суду
без призначення покарання або із
звільненням від покарання чи такі,
що відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута
законом, визнаються такими, що не
мають судимості». На додачу до цього вже в новому Кримінальному процесуальному кодексі (далі – КПК)
України від 13 квітня 2012 р. № 4651VI визначено можливість ухвалення
судом вироку без призначення особі покарання. Зокрема, в ч. 1 ст. 377
цього Кодексу визначено: «якщо обвинувачений тримається під вартою,
суд звільняє його з-під варти в залі
судового засідання у разі виправдання; звільнення від відбування по-

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
судом (ст. 7 КПК України). Суд першої інстанції робить це шляхом постановлення обвинувального вироку
без призначення покарання, а суд
касаційної чи наглядової інстанції –
шляхом відповідної зміни вироку без
його скасування і закриття справи …
Особа, звільнена від покарання на
підставі ч. 2 ст. 50, визнається такою,
що не має судимості (п. 1 ч. 1 ст. 55)»
[9, 201; 7, 162–163]. Як бачимо, у КК
України 1960 року передбачалась
можливість засудження особи без
призначення покарання шляхом ухвалення обвинувального вироку суду
зі звільненням засудженого від покарання у зв’язку із втратою його суспільної небезпечності. З огляду на наведене обґрунтовано виникає потреба
у дослідженні чинного КК України на
предмет наявності в ньому відповідних статей про звільнення особи від
покарання. Ознайомившись зі змістом чинного КК України, знаходимо
ст. 74, у ч. 4 якої міститься тотожний
ст. 50 КК України 1960 року законодавчий припис. Визначаючи правонаступництво чинної норми про
звільнення від покарання у зв’язку із
втратою особою суспільної небезпечності (ч. 4 ст. 74) стосовно відповідної норми КК України 1960 року, слід
скористатись роз’ясненнями, поданими в науково-практичному коментарі
КК України за редакцією С.С. Яценка,
де вказується, що: «коли особа вчинила злочин до набрання чинності
Кримінальним кодексом України
2001 року, питання про її звільнення
від покарання у зв’язку із втратою
особою суспільної небезпеки має вирішуватись на підставі ч. 2 ст. 50 КК
України (1960 року)» [8, 166].
Відповідно до змісту чинної ч. 4
ст. 74 КК України: «Особа, яка вчи-
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карання; засудження до покарання,
не пов’язаного з позбавленням волі;
ухвалення обвинувального вироку
без призначення покарання».
Зважаючи на наявність у законодавстві приписів про засудження
особи без призначення покарання,
виникає необхідність у встановленні обставин, за яких це стає можливим у практичній площині, та
визначення того, якими кримінальноправовими нормами слід керуватись.
Звернувшись до роз’яснень, наведених Конституційним Судом України
в ч. 2 рішення у справі за конституційним поданням Міністерства
внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень ч. 3
ст. 80 Конституції України (справа
про депутатську недоторканність)
від 27 жовтня 1999 р. № 9-рп/99,
стає зрозуміло, що: «… кримінальна відповідальність може мати не
лише форму покарання. За вироком
суду вона може зводитись тільки до
осуду особи, яка вчинила злочин,
і звільнення її від покарання (частина друга статті 50 Кримінального
кодексу України)…» [12]. Зі змісту
ч. 2 ст. 50 КК України 1960 року
вбачається, що: «особу, яка вчинила
злочин, може бути за вироком суду
звільнено від покарання, коли буде
визнано, що в силу наступної бездоганної поведінки і чесного ставлення
до праці цю особу на час розгляду
справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною». Ознайомлення
з науково-практичними коментарями до КК України 1960 року пролило світло на процедуру застосування
його ч. 2 ст. 50. Відповідно до наданих авторами коментаря роз’яснень:
«Звільнення від покарання за ч. 2
ст. 50 КК України здійснюється лише
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нила злочин невеликої або середньої
тяжкості, крім корупційних злочинів, може бути за вироком суду
звільнена від покарання, якщо буде
визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати
суспільно небезпечною». Як бачимо,
відмінність полягає лише в термінології, застосованій законодавцем
для визначення підстав установлення факту втрати особою суспільної
небезпечності, та нещодавніх змінах,
внесених до змісту статті на підставі Закону України «Про Національне
антикорупційне бюро України»
від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VII.
На жаль, коментатори чинного КК
України впродовж усього часу його
застосування ігнорували питання
регламентації порядку звільнення
від покарання у зв’язку із втратою
особою суспільної небезпечності.
Зокрема, в різних редакціях науковопрактичних коментарів автори обмежувались лише описанням передумов звільнення особи від покарання
та підстав визнання особи такою, що
втратила суспільну небезпечність,
фактично повторюючи зміст статті,
та дезорієнтували правозастосовців,
вказуючи на необхідність призначення покарання з подальшим звільненням особи від нього [8, 165; 9 224].
Лише після прийняття 13 квітня
2012 р. Верховною Радою України
нового КПК України у відповідних
науково-практичних коментарях КК
України з’явились роз’яснення щодо
порядку застосування звільнення особи від покарання у зв’язку
із втратою суспільної небезпечності, що дають змогу оцінити зміст
та сутність цього явища. Зокрема,

в науково-практичному коментарі
за загальною редакцією В.Я. Тація,
В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна зазначено: «При встановленні передумови
і підстави звільнення від покарання суд має право (але не зобов’язаний) звільнити особу від покарання. У цьому разі відповідно до ч. 2
ст. 373 КПК суд постановляє вирок,
яким визнає обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), але звільняє
його від призначення покарання, тобто не визначає конкретний вид і розмір покарання за вчинений злочин.
Відповідно до ч. 3 ст. 88 КК, «Особи,
засуджені за вироком суду без призначення покарання, … визнаються
такими, що не мають судимості»»
[4, 300]. У наступному коментарі, за
загальною редакцією О.М. Джужі,
А.В. Савченка, В.В. Чернея, щодо
порядку звільнення від покарання
на підставі ч. 4 ст. 74 КК України визначено: «... за змістом КК (ч. 3 ст. 88)
та КПК (ч. 2 ст. 373, ч. 1 ст. 377) суд
має ухвалити вирок, яким визнати
обвинуваченого винуватим у вчиненні злочину та звільнити його від
покарання без призначення певного
виду та міри покарання» [3, 188].
Як бачимо, хоча з часом науковій спільноті все ж вдалося змінити
ставлення до кримінально-правової
природи феномена звільнення особи
від покарання, невдала законодавча
дефініція цього явища призводить
до наведених у попередньому коментарі не зовсім коректних роз’яснень (звільнити її від покарання без
призначення певного виду та міри
покарання). У зв’язку з цим слід звернути увагу і на висновки В.М. Куца,
що звільнення особи від покарання
можливе лише після його призна-
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покарання, необхідно встановити
якими нормами КК України представлено це явище, та класифікувати
його за видами. Як слушно зазначав
С.В. Познишев, кожен із дослідників
якої-небудь безлічі змушений звертатись до класифікації, першого і надзвичайно важливого кроку, котрий
необхідно зробити при вивченні різноманітної та великої групи явищ [10,
1]. Маючи на увазі, що засудження
особи без призначення покарання
в чинному кримінальному законі
представлено як звільнення від покарання, доходимо висновку, що крім
ч. 4 ст. 74 КК України аналогічні за
змістом положення закріплено в ч. 5
ст. 74 та ч. 2 ст. 84 Кодексу. Таким
чином, є підстави стверджувати про
існування трьох видів засудження
особи без призначення покарання:
1) засудження без призначення покарання у зв’язку із втратою особою
суспільної небезпечності (ч. 4 ст. 74
КК України);
2) засудження без призначення
покарання у зв’язку із закінченням
строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставах, передбачених ст. 49 КК України
(ч. 5 ст. 74 КК України);
3) засудження без призначення покарання через іншу тяжку хворобу,
що перешкоджає відбуванню покарання (ч. 2 ст. 84 КК України).
У КК України згадуються ще два
випадки засудження особи без призначення покарання. До них слід віднести засудження без призначення
покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру
(ст. 105 КК України) та застосуванням
примусових заходів медичного характеру щодо осіб, визнаних обмежено
осудними (ч. 2 ст. 20 КК України).
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чення судом. Тому традиційне уявлення про звільнення від покарання
як про відмову від його реалізації є
алогічним, адже відмовитися можна
лише від того, що ще не настало [6].
Для усунення термінологічної плутанини і формулювання належного
законодавчого визначення феномена
звільнення від покарання слід звернутись до природи самої кримінальної відповідальності, формою якої
є звільнення від покарання. Згідно
з чинним кримінальним законодавством та відповідними роз’ясненнями Конституційного Суду України,
кримінальна відповідальність може
полягати винятково у засудженні
злочинця [12]. Нами з’ясовано, що
при звільненні особи від покарання
у зв’язку із втратою суспільної небезпечності суд ухвалює обвинувальний
вирок без призначення їй покарання.
Таким чином відбувається настання
щодо цієї особи кримінальної відповідальності у виді засудження її та
вчиненого нею злочинного діяння,
але без призначення відповідного
покарання. Отже, в цьому випадку
мова йде не про звільнення особи від
покарання, оскільки воно взагалі не
призначається, а про засудження її
без призначення покарання. З огляду
на це законодавчу дефініцію явища,
закріпленого у ч. 4 ст. 74 КК України,
доречно сформулювати як засудження особи без призначення покарання
у зв’язку із втратою нею суспільної
небезпечності. Таке визначення сприятиме правильному та однозначному
розумінню кримінально-правової
природи цього явища, а також формуванню однакової правозастосовної
практики щодо такого засудження.
З’ясувавши сутність і зміст засудження особи без призначення
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Однак такі випадки засудження особи без призначення покарання пов’язані із застосуванням до засуджених
як альтернативи покаранню примусових обмежувальних засобів, що
не відповідає нашим уявленням про
кримінально-правову природу цього
явища. На нашу думку, кримінально-правова дефініція вказаних явищ
повинна бути сформульована як засудження особи із застосуванням примусових обмежень, а не як засудження без призначення покарання.
Крім того, судова практика знає ще
один випадок засудження особи без
призначення покарання, який у перспективі може претендувати на законодавче закріплення та визнання
його окремим видом. У пункті 8 постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про практику призначення
судами кримінального покарання»
від 24 жовтня 2003 р. № 7 йдеться про
випадок, коли при призначенні більш
м’якого покарання, ніж передбачено
санкцією статті Особливої частини КК України (ст. 69 КК України),
з огляду на вік підсудної особи чи
стан її здоров’я неможливо застосувати жодного з визначених ст. 51 КК
України видів більш м’якого покарання. У цьому випадку, як зазначається
в постанові Пленуму, «суд, маючи на
те підстави, повинен закрити справу
і звільнити особу від кримінальної
відповідальності або постановити
обвинувальний вирок і звільнити засудженого від покарання» [11]. Тобто
другий варіант рішення, запропонований судам у таких випадках, має
наслідком ухвалення щодо засудженої особи обвинувального вироку без
призначення покарання.
Слід зазначити, що цей вид засудження особи без призначення

покарання знайшов своє відображення у практиці Верховного Суду
України навіть без його законодавчого закріплення. Так, відповідно
до ухвали Судової палати з кримінальних справ Верховного Суду
України та Військової судової колегії
Верховного Суду України від 24 жовтня 2007 р., при засудженні матері дитини, яка не досягла чотирнадцятирічного віку, суд, «враховуючи те, що
санкцією ч. 1 ст. 369 КК України передбачено покарання лише у виді обмеження волі та штрафу, ... а призначення їй реального покарання у виді
штрафу погіршить її становище,
змінив вирок нижчестоящого суду
та на підставі ч. 4 ст. 74 КК України
звільнив її від покарання…» [15], тобто ухвалив обвинувальний вирок без
призначення покарання. Як бачимо,
мотиви суду при такому засудженні
особи тісно переплелися з неможливістю призначення їй жодного із визначених санкцією статті покарань.
Отже, фактично можна говорити про
існування необхідності законодавчого закріплення у КК України четвертого виду засудження особи без призначення покарання.
Аналізуючи наслідки реалізації засудження особи без призначення покарання, доходимо висновку, що вони
загальні для усіх його видів, а саме:
відповідно до ч. 3 ст. 88 КК України,
особи, засуджені за вироком суду без
призначення покарання, визнаються
такими, що не мають судимості. На
наш погляд, таке законодавче положення не надто виправдане. У вітчизняному кримінальному праві
інститут судимості в основному не
розглядається як елемент кримінальної відповідальності. Натомість законодавчо судимість штучно, а тому й
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шкоди тощо, тобто поняття «виконання вироку» охоплює й інші поняття, які не можна розглядати як виконання покарання» [13, 125–126]. На
наше переконання, зміст кримінальної відповідальності повинен бути
доповнений ще одним обов’язковим
елементом – судимістю, що безумовно сприятиме довершеності його
кримінально-правової природи. Що
стосується порядку визначення строків судимості для осіб, засуджених
за вироком без призначення покарання, то в цих випадках пропонуємо
обмежитись мінімальними термінами залежно від тяжкості вчиненого
злочину. Таким чином, ще одним
перспективним напрямком удосконалення феномена засудження особи
без призначення покарання, а відтак
і кримінальної відповідальності, на
нашу думку, є доповнення їхнього
змісту обов’язковим елементом – судимістю.
Отже, нами встановлено кримінально-правову природу феномена
засудження особи без призначення
покарання. З’ясовано, що таке засудження здійснюється судом шляхом
ухвалення обвинувального вироку
суду без призначення засудженій особі покарання. Визначено, що чинний
КК України містить три види засудження без призначення покарання,
до яких слід віднести: 1) засудження
без призначення покарання у зв’язку із втратою особою суспільної небезпечності (ч. 4 ст. 74 КК України);
2) засудження без призначення покарання у зв’язку із закінченням строків
давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставах,
передбачених ст. 49 КК України (ч. 5
ст. 74 КК України); 3) засудження без
призначення покарання через іншу
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неприродно, «прив’язана» до призначення засудженій особі покарання.
З цього приводу В.В. Голіна писав,
що особа визнається такою, яка має
судимість, з дня набрання законної сили вироком і до погашення чи
зняття судимості. Отже, підставою
її виникнення є наявність правовідносин, які включають у себе факт
вчинення особою злочину, а також
факт її засудження за цей злочин до
кримінального покарання. Зв’язок
судимості з конкретним злочином
опосередковується покаранням,
оскільки важливою рисою кримінального покарання, на відміну від
інших заходів державного примусу,
є те, що при його призначенні судом
виникає судимість [1, 10–11]. Тому
в усіх випадках законного «уникнення» особою покарання наслідком є
ненастання для неї судимості. Такі
положення чинного кримінального
законодавства не сприяють з’ясуванню правової природи кримінальної
відповідальності та законодавчому
формулюванню її дефініції. У КК
України створено неприродний прецедент засудження без настання судимості. Зазначені явища не лише
змістовно пов’язані, а й дуже схожі
фонетично, тому ініціатива законодавця щодо застосування їх окремо
одне від одного викликає обґрунтований скептицизм. Нам імпонує
думка Н.В. Терзієва, який писав, що
термін «судимість» означає, що «за
ким-небудь значиться судовий вирок за вчинений злочин» [14, 284].
В.В. Скибицький звертав увагу на те,
що «… виконання вироку не слід зводити тільки до виконання покарання.
Адже воно передбачає і звільнення
від покарання, заміну одного виду
покарання іншим, відшкодування
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тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання (ч. 2 ст. 84 КК
України). Авторами відзначено ще
один випадок засудження особи без
призначення покарання, який у перспективі може претендувати на законодавче закріплення та визнання його
окремим видом. Зокрема, мова йде
про визначений у пункті 8 постанови
Пленуму Верховного Суду України
«Про практику призначення суда-
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ми кримінального покарання» від
24 жовтня 2003 р. № 7 випадок засудження без призначення покарання,
коли до засудженої особи неможливо застосувати жодного з визначених
ст. 51 КК України видів покарання.
Крім того, нами сформульовано гіпотезу щодо необхідності включення судимості до змісту засудження
особи без призначення покарання як
обов’язкового елемента.
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Брящей Р., Клименко О. Засудження особи без призначення покарання:
проблеми законодавчої дефініції та практичного застосування.
Розглянуто теоретичні та практичні аспекти здійснення державної політики щодо застосування заохочувальних норм Кримінального кодексу України.
Встановлено кримінально-правову природу явища засудження особи без призначення покарання і визначено основні види такого засудження. Авторами
розглянуто проблемні питання застосування засудження особи без призначення покарання у правозастосовній практиці. Крім того, у роботі окреслено
основні напрями розвитку і законодавчого удосконалення інституту засудження особи без призначення покарання.
Ключові слова: кримінальна відповідальність; звільнення від покарання;
засудження без призначення покарання; вирок без призначення покарання;
судимість.
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Брящей Р., Клименко О. Осуждение лица без назначения наказания:
проблемы законодательной дефиниции и практического применения.
Рассмотрены теоретические и практические аспекты осуществления государственной политики по применению поощрительных норм Криминального
кодекса Украины. Установлена уголовно-правовая природа явления осуждения лица без назначения наказания и определены основные виды такого осуждения. Авторами рассмотрены проблемные вопросы применения осуждения
лица без назначения наказания в правоприменительной практике. Кроме того,
в работе очерчены основные направления развития и законодательного усовершенствования института осуждения лица без назначения наказания.
Ключевые слова: уголовная ответственность; освобождение от наказания;
осуждение без назначения наказания; приговор без назначения наказания;
судимость.
Briashchei R., Klymenko O. Conviction of person without awarding
of punishment: problems of legislative definition and practical application.
The theoretical and practical aspects of realization of public policy in relation
to application of encouraging rules of the Criminal code of Ukraine are examined
in the article. It sets the criminal law nature of the phenomenon of conviction of
person without awarding of punishment and identifies the main types of such conviction. The authors discussed the problematic issues of application condemnation
without imposing punishment in legal practice. Main directions of development and
improvement of the legislative institution conviction of a person without awarding
of punishment are outlined additionally.
Keywords: criminal liability; exemption from punishment; condemnation without
imposing punishment; a sentence without imposing punishment; a criminal record.
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Умови допустимості
висновку експерта
як джерела доказів

Іван КАЙЛО,
здобувач кафедри
кримінального процесу
Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого,
старший радник юстиції

Відповідно до положень чинного кримінального процесуального законодавства, висновок експерта є лише одним із передбачених джерел доказів, а тому, згідно з правилом про
відсутність у будь-якого доказу наперед встановленої сили,
теоретично не має жодної переваги перед іншими формами існування доказової інформації. Тим не менше, практика
правозастосування доволі часто відходить від зазначеного
доктринального постулату.
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якісний доказ, який, відповідно, не
потребує судової оцінки. Зокрема,
Л.Є. Владимиров вказував, що «експерти, котрі обґрунтовують свої висновки на підставі якої-небудь науки,
є науковими суддями, вирок яких є
вирішенням спеціального питання
у справі. Цей вирок приймається за
доказ. Але він є доказом не тому, що
судді і присяжні дійсно переконалися в науковій правильності висновку
експерта, а й тому, що він виходить
від спеціалістів, які мають усі дані
для ґрунтовного вирішення питання. Судді і присяжні не можуть осягнути тайни науки протягом одного
судового засідання; вони не можуть
критично ставитися до експертизи,
для розуміння підстав якої необхідні роки наукових занять. Їм залишається тільки прийняти авторитетну
вказівку експерта. Суд самостійний
у виборі експертів. Але коли останні
обрані, суддя іде за ними, як сліпий
за своїм проводирем» [4, 107].
Але в подальшому такий підхід не
знайшов свого розвитку. Більше того,
у науці кримінального процесу міцно укоренилась діаметрально-протилежна позиція. Зокрема, дослідники
цього питання переконували, що всі
учасники кримінального провадження, які приймають юридично значимі рішення, зобов’язані дослідити хід
експертного доказування, його логіку, з’ясувати якими саме науковими
та методичними положеннями користувався експерт, переконатися у повноті та обґрунтованості його висновків. Тож позиція експерта, перш ніж
лягти в основу юридичного висновку, має бути просіяна через внутрішнє переконання слідчого, прокурора,
судді [7, 226], оскільки якби висновок

№ 2 (176) лютий 2016

казане знаходить вираження
у підсвідомому сприйнятті
слідчими, прокурорами, суддями експертного висновку як більш
вагомого доказу порівняно з іншими,
зважаючи на те що в цьому випадку інформація походить від фахівця
з вузькою спеціалізацією. Показово,
що на означений аспект свого часу
звертав увагу й Верховний Суд
України, відмічаючи, що іноді всупереч закону суди розглядають висновки експертів як джерела доказів, які мають перевагу над іншими
доказами, без належної їх перевірки
й оцінки або переоцінюють доказове
значення ймовірних висновків [1].
Питання, пов’язані з висновком
експерта як джерелом доказів, досліджувалися І.В. Бурковим та А.В. Мурзіковим [2], В.Я. Марча ком [3],
С.М. Сівочком [4], Ю.К. Орловим [5],
В.Д. Юрчишиним [6] та іншими вченими-процесуалістами.
Метою цієї роботи є визначення та
аналіз умов допустимості висновку
експерта як джерела доказів.
Показово, що якщо на сьогодні
зазначену вище при постановці проблеми ситуацію можна спостерігати лише на рівні правосвідомості
окремих практичних працівників
(оскільки як у науці, так і в законі
положення про необхідність оцінки
кожного доказу на предмет усіх його
властивостей є беззаперечним), то
ретроспективний науковий погляд
надає можливість виявити доктринальні обґрунтування безапеляційності висновку експерта як джерела
доказів. Так, у дорадянський період
окремими правниками обстоювалась
позиція, що висновки експерта мають сприйматися суддею як завідомо
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експерта був кінцевим вирішенням
питань кримінального провадження і не підлягав перевірці й оцінці
судом, то експерт був би вище суду,
а його висновок був би формальним
доказом, який зв’язує внутрішнє переконання судді [8, 434]. Тож, як резюме, може бути наведена позиція
правників, які доводять, що експертний висновок, як й інші джерела доказів, може виявитися неякісним або
неправильним із доволі різних причин. Зокрема, неякісними можуть
бути вихідні дані або недопустимою
форма їх процесуального існування.
Ненадійною може виявитися методика, яка застосовувалась. І врештірешт експерт, як будь-яка людина,
не застрахований від помилок. Тому
висновок експерта, як і будь-який
інший доказ, повинен піддаватися ретельній і критичній перевірці
та оцінці [5, 40; 4, 110].
Цілком погоджуючись із вищезазначеними позиціями, все-таки
припускаємо, що спрямування правозастосовниками менших зусиль на
перевірку саме експертних висновків
пояснюється не лише авторитетністю
такого джерела, а і його специфікою,
яка, у свою чергу, значно ускладнює
перевірку та оцінку порівняно з іншими джерелами доказів. У зв’язку
з цим відмітимо, що в науці кримінального процесу та криміналістики
висловлювались доволі обґрунтовані
позиції щодо надзвичайної складності [9, 27], а подекуди й об’єктивної
неможливості повноцінної оцінки
висновку експерта слідчим, прокурором, суддею. Зокрема, А.Р. Бєлкін
зазначав, що «у підручниках з кримінального процесу, в методичних
посібниках слідчим та суддям реко-

мендується під час оцінки висновку
експерта як джерела доказів виходити з оцінки компетенції експерта,
який проводив експертне дослідження, сучасного рівня застосованих
методів розслідування, повноти, логічної та наукової обґрунтованості
висновків експерта тощо. Практика
ж переконливо свідчить, а анкетування працівників слідства та суду
підтверджує, що в більшості випадків з усього висновку експерта слідчого та суд цікавлять лише підсумки. Оцінка суб’єктами доказування
висновку експерта звичайно зводиться лише до перевірки повноти цих
висновків, їх форми та відповідності
іншим доказам у справі. Слідчий
і суд, як правило, можуть оцінити
лише повноту висновку експерта,
перевіривши, чи на всі поставлені
питання дано відповідь, і усвідомивши характер цих відповідей. Можуть
вони оцінити і дотримання експертом необхідних процесуальних вимог, і наявність у висновку всіх необхідних реквізитів. Орган, який
призначив експертизу, – продовжує
А.Р. Бєлкін, – не в змозі оцінити ані
наукову обґрунтованість висновків
експерта, ані правильність вибору
і застосування ним методів дослідження, ані відповідність цих методів сучасним досягненням відповідної галузі знань, оскільки для такої
оцінки цей орган повинен мати ті ж
самі пізнання, що й експерт. Більше
того, існуюча форма висновку експерта не дає змоги оцінити навіть
компетенцію експерта, який проводить дослідження, оскільки містить
вказівки лише на характер освіти
і стаж роботи експерта. Проте ані
перше, ані друге ще не свідчить про
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описуються недоліки експертного
висновку; і врешті-решт (3) замовлення альтернативної експертизи із
наданням її висновку суду.
Тож, на наш погляд, висновок експерта має бути оцінений з позиції
усіх вимог, що висуваються до доказової інформації, в тому числі з позиції допустимості.
Аналіз дотримання процесуального порядку проведення експертизи включає, як слушно зазначено
у науковій літературі, встановлення: (1) дотримання процесуального порядку підбору матеріалів для
експертизи, особливо – одержання
зразків для порівняльного дослідження; (2) законності призначення
експертизи, в тому числі дотримання
встановлених вимог під час винесення постанови (ухвали) про її призначення; (3) дотримання процесуального характеру роз’яснення експерту
його прав та обов’язків; (4) наявності
всіх необхідних за законом реквізитів висновку як процесуального
акта [4, 111; 7, 219].
При цьому вивчення практики
експертної діяльності, а також судової практики дає нам можливість
зробити низку узагальнень, виокремивши найбільш поширені недоліки
правозастосування, що в результаті
призводять до втрати експертними висновками своєї доказової цінності саме з позиції допустимості.
Зупинимось на них детально.
1. Недопустимість висновку експерта внаслідок недопустимості
об’єкта експертного дослідження.
Відразу відмітимо, що така ситуація
(яка, до речі, прямо передбачена ч. 5
ст. 101 Кримінального процесуального кодексу України) є доволі поши-

№ 2 (176) лютий 2016

те, що він достатньо професійно вирішив саме це експертне завдання: про
компетентність експерта в питаннях
конкретного експертного завдання
неможливо обґрунтовано міркувати
на підставі цих даних. Отже, – підсумовує А.Р. Бєлкін, – аргументи
на користь можливості повноцінної
оцінки слідчим і судом висновку
експерта дуже далекі від життя, від
реальної слідчої і судової практики».
На думку вченого, в законі, уникаючи лицемірних формулювань, слід
чітко визначити ті критерії, якими
слідчий і суд повинні керуватися
під час оцінки висновків експерта,
причому критерії реальні і загальнодоступні. Слід також визначити
порядок використання з цією метою
допомоги (консультацій) незалежних
спеціалістів, які залучаються саме
для оцінки висновків [4, 110–111].
При всій повазі до автора, та цілком визнаючи логічність викладеної
позиції, вважаємо за доцільне відмітити її, на наш погляд, невиправдану песимістичність. Вбачається, що
конструкція змагальної процедури
судового розгляду, а відтак використання процесуальними опонентами
усього наданого їм арсеналу засобів
спростування позиції протилежної
сторони, доволі ефективно застосовується й при критичній оцінці
висновку експерта. Не зупиняючись
на подробицях, відмітимо лише, що
породження сумнівів у доказовому
значенні експертного висновку доволі часто досягається (1) допитом самого експерта (зокрема, за умови попередньої консультації допитуючого
зі спеціалістом відповідного фаху);
(2) поданням науково-консультативного висновку, в якому детально
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реною на практиці. Частіше за все,
висновок експерта суди визнають
недопустимим, зважаючи саме на
недопустимість об’єкта експертного
дослідження. Пояснюється це тим,
що, як вже відмічалось, оцінка інших джерел доказів (які, як правило,
одночасно виступають і об’єктами
експертного дослідження) є значно
простішою, ніж оцінка безпосередньо експертного висновку. Значно
рідше висновок експерта оцінюється
як недопустимий сам по собі, оскільки для цього потрібно знати тонкощі
призначення і проведення експертиз
як у цілому, так і окремих їх видів
(про це далі окремо).
Показово, що висновок експерта
визнається недопустимим незалежно
від правової природи джерела доказів, що було об’єктом експертного
дослідження, та причин визнання
вказаного об’єкта недопустимим
доказом (які, у свою чергу, можуть
бути найрізноманітнішими) [10; 11;
12; 13; 14].
Цікавим теоретичним питанням
у межах розглядуваного аспекту
є з’ясування природи причиннонаслідкового зв’язку між недопустимістю об’єкта експертного дослідження і недопустимістю експертного висновку. На перший погляд,
ідеться про застосування правила
«плодів отруєного дерева»: інформація (висновок експерта), отримана завдяки недопустимому доказу
(об’єкту експертного дослідження),
також є недопустимою. Проте, на
наш погляд, у цій ситуації причинно-наслідковий зв’язок має дещо
іншу правову сутність, пояснення
якої можна знайти, звернувшись до
теорії класифікації доказів.

Так, однією із загальноприйнятих
класифікацій є поділ усіх доказів на
особистісні (які походять від людей)
і речові (які є предметами матеріального світу, що стали об’єктами
протиправних посягань, знаряддя
вчинення кримінального правопорушення, предмети, які зберегли
на собі його сліди або містять інші
відомості про факти та обставини,
що встановлюються під час кримінального провадження) [15, 185].
При цьому питання щодо місця такого джерела, як висновок експерта, у зазначеній класифікації, залишається відкритим. На наш погляд,
його не можна однозначно віднести
ані до особистісних, ані до речових,
зважаючи на особливу правову природу. Слід погодитися з позицією,
відповідно до якої висновок експерта поєднує в собі, з одного боку,
виявлення та встановлення якісних
ознак, властивих тим або іншим
предметам, тобто експерт сприймає
речові докази, але з іншого боку, сам
висновок – це його особистісна позиція. Тому висновок експерта не вкладеться в рамки класифікації за таким
критерієм [16, 202].
Зважаючи на вказане, слід констатувати, що правова природа висновку експерта як джерела доказу є
комплексною, оскільки нерозривно
поєднує як елементи об’єкта експертизи, так і елементи особистого бачення фахівця, що такий об’єкт досліджує. Тож причинно-наслідковий
зв’язок між недопустимістю об’єкта
експертного дослідження та недопустимістю експертного висновку є
більш тісним, ніж у випадках застосування правила «плодів отруєного
дерева». Об’єкт експертного дослі-

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

1
Наприклад, в одному з винесених за часів
дії попереднього кримінального процесуаль-

Натомість КПК 2012 р. не містить
обов’язку слідчого знайомити підозрюваного з постановою про призначення експертизи. Певний аналог
раніше існуючого положення можна угледіти, щоправда в досить розмитому вигляді, у ч. 2 ст. 111 КПК
України, де зазначено, що «повідомлення учасників кримінального провадження з приводу вчинення процесуальних дій здійснюється у випадку,
якщо участь цих осіб у таких діях
не є обов’язковою», та пункті 10 ч. 2
ст. 42 КПК України, відповідно до
якої одним із прав підозрюваного
є «під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення».
Не вдаючись до дискусії з приводу
причин, які змусили законодавця
відмовитися від раніше існуючого
правила2, висловимо думку, що така
відмова не є виправданою з пози-
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дження органічно пов’язаний із експертним висновком, є невід’ємним
елементом його правової природи,
тоді як правило «плодів отруєного
дерева» стосується насамперед інформаційних зв’язків між доказами,
що самі по собі є взаємно відокремленими.
2. Порушення порядку призначення експертизи. За справедливим зауваженням дослідників, оцінюючи
висновки експерта, необхідно встановлювати, чи були дотримані права
підозрюваного під час призначення
та проведення експертизи. Надання
підозрюваному можливості реально
реалізувати свої права під час проведення експертизи – гарантія не
тільки забезпечення інтересів самого
підозрюваного, але й успішності та
доброякісності проведеної у справі
експертизи, достовірності її висновків [4, 111; 17, 133]. При цьому за часів дії КПК 1960 р. це теоретичне
положення в першу чергу викликало згадку про право підозрюваного
(обвинуваченого) ознайомитися з постановою про призначення експертизи, а тому існував і кореспондуючий
обов’язок слідчого ознайомити підозрюваного (обвинуваченого) з цим
документом (ч. 2 ст. 197 КПК
1960 р.). З огляду на це правозастосовна практика у більшості випадків
розцінювала відступ від зазначених
положень закону як підставу для
визнання експертного висновку недопустимим доказом у силу порушення процедури призначення експертизи, ілюстрацію чого знаходимо
у відповідних судових рішеннях.1

ного законодавства вироків Голосіївського
районного суду м. Києва ставилось питання про
визнання експертного висновку недопустимим
доказом з таких причин: «... при призначенні
первинної та додаткової експертиз слідчим
порушено права обвинуваченого, передбачені ст. 197 КПК України, оскільки постанови про
призначення вказаних експертиз, винесені,
відповідно, 19.07.2010 року та 17.09.2010 року,
були надані обвинуваченому для ознайомлення лише 16.10.2010 року. … Вказана обставина позбавила обвинуваченого можливості
заявляти відводи експерту, ставити додаткові
питання, надавати додаткові пояснення, брати
участь при проведенні експертом ряду досліджень тощо» [17]
2
Такою причиною, зокрема, може бути надання стороні захисту можливості самостійно
замовити експертизу, а відтак і поставити перед експертом усі питання, які сторона захисту
вважає за потрібне поставити. Але навіть при
такій спробі виправдати новий законодавчий
підхід залишається відкритим питання про
можливість підозрюваним заявити відвід експерту, якому слідчий доручає проведення експертизи
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ції забезпечення права на захист та
вимог об’єктивного і неупередженого розслідування, а відтак, на наш
погляд, є сенс у законодавчому відновленні зазначеного нормативного
положення. При цьому відмітимо,
що надання підозрюваному можливості поставити запитання експерту
й за часів дії нового КПК України
розглядається в судовій практиці як
вагомий елемент забезпечення права
на захист, порушення якого тягне за
собою визнання отриманих доказів
недопустимими. Так, оцінюючи допустимість доказів у межах розгляду
одного з кримінальних проваджень,
Балтський районний суд Одеської
області дійшов переконання, що «висновок судово-автотехнічної експертизи № 7123 від 12.04.2013 р. не може
бути прийнятим як доказ у зв’язку
з тим, що проведений з грубим порушенням права на захист підозрюваного, оскільки при призначенні вказаної експертизи не були враховані
питання підозрюваного, які він подавав у неодноразових своїх клопотаннях, чим було порушено ст. 42 п. 10
КПК України» [10].
Продовжуючи розгляд окресленого питання у руслі ретроспективнопорівняльного аналізу, нагадаємо,
що згідно з ч. 6 ст. 75 КПК 1960 р.
існувало правило, відповідно до якого повторна експертиза могла бути
доручена лише іншому експерту або
іншим експертам. На відміну від свого попередника, новий КПК України
не містить аналогічної норми. Тим
не менше, судова практика йде шляхом визнання експертного висновку
недопустимим доказом, якщо повторна експертиза призначалась тому
ж самому експерту, при цьому в об-

ґрунтування таких висновків суд посилається на підзаконні нормативноправові акти, якими регламентується
порядок проведення окремих видів
експертиз [19].
3. Порушення процедури проведення експертизи. Відмітимо, що якщо
порядок призначення експертизи є
суто кримінальним процесуальним
моментом отримання доказів із використанням спеціальних знань, то
процедура проведення експертизи
значною мірою передбачає дотримання норм спеціально-технічного
характеру. Разом із тим базові аспекти порядку проведення експертизи регламентуються кримінальним
процесуальним законом, а тому їх
порушення призводить до недопустимості отриманих результатів експертного дослідження. Наприклад,
відповідно до ч. 3 ст. 101 КПК України
експерт дає висновок від свого імені
й несе за нього особисту відповідальність (аналогічна норма містилась
у ст. 75 КПК 1960 р.). Порушення
цього правила є підставою для визнання експертного висновку недопустимим доказом, підтвердження
чому знаходимо в судовій практиці.
Так, вироком Менського районного
суду Чернігівської області критично
оцінено допустимість експертного
висновку, зважаючи на те, що при
проведенні експертизи «було встановлено ряд порушень вимог чинного законодавства, зокрема, огляд
об’єкта здійснював експерт Д., дослідження проводила експерт Ч., а експерт С. здійснював перевірку написаного (так пояснила експерт Ч.)» [20].
На продовження зазначеного не
можна не згадати існуючу (принаймні на рівні теорії) проблему
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слідження експертів іншої спеціальності: по суті достатньо, щоб він зміг
використати ці результати для відповіді на поставлені питання. Стосовно
ж особистої відповідальності експерта за наданий ним висновок, то при
комплексній експертизі кожен експерт, по-перше, несе особисту відповідальність за ту частину дослідження, яку він провів, і отримані ним
результати (проміжні висновки). При
формулюванні загальних (кінцевих)
висновків має місце свого роду умовна відповідальність експерта: він
відповідає за правильність висновку,
в формулюванні якого брав участь,
за умови, що використані ним результати досліджень, проведених
іншими експертами, є правильними [5, 12].
4. Порушення методики проведення. Відмітимо, що даний чинник
визнання експертного висновку недопустимим доказом є, на відміну
від попередньо описаних, не процесуальним, а спеціально-технічним
критерієм. При цьому зазначений
нюанс зобов’язує відмітити ще одну
особливість: якщо порушення вимог процесуального закону при призначенні та проведенні експертизи
призводить до визнання експертного висновку недопустимим доказом,
хоча при цьому він може бути цілком
достовірним, то порушення методики проведення експертного дослідження у першу чергу дає підстави
сумніватися в правильності отриманих результатів. Тим не менше, судова практика, відкидаючи такі докази,
вказує не лише на їх недостовірність,
а й на недопустимість, зокрема у випадках, коли методика проведення
експертного дослідження закріплена

№ 2 (176) лютий 2016

застосування правила про надання
експертом висновку від свого імені
та його особисту відповідальність
за правильність висновку стосовно
результатів комплексних експертиз.
Саме участь у формуванні експертного висновку спеціалістів різних
галузей породжує сумніви про можливість поширення ч. 3 ст. 101 КПК
України на висновки комплексних
експертиз, а тому дає можливість
ставити питання про їх допустимість
у цілому. Тим не менше, на наш погляд, комплексна судова експертиза
є доволі дієвим і перевіреним практикою інструментом, тому формальну неможливість розповсюдження
на цей інститут окремих вимог щодо
порядку проведення експертного
дослідження слід розцінювати як
специфіку даної процесуальної дії,
але в жодному разі не як підставу для
її ліквідації. У цьому аспекті нам імпонує концепція так званої «умовної
відповідальності експерта», запропонована Ю.К. Орловим. Так, науковець
доводить, що при провадженні комплексної експертизи кожен експерт
може досліджувати лише ті об’єкти,
які відносяться до його компетенції,
та застосовувати методи, якими він
володіє. Тому межі компетенції експерта при проведенні дослідження
не порушуються. При формулюванні висновків умови дотримання експертом своєї компетенції полягають
у тому, що кожен експерт, який бере
участь у формулюванні висновків,
має бути компетентним у предметі
дослідження настільки, щоб бути
в змозі використовувати результати
дослідження інших експертів. При
цьому від експерта не вимагається
вміння оцінити хід і результати до-
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відповідним нормативно-правовим
актом (порушення якого розцінюється як порушення законодавства
при отриманні доказової інформації). Як ілюстрацію зазначеного наведемо приклад із судової практики.
Так, Фрунзенським районним судом
м. Харкова експертний висновок був
відхилений як недопустимий доказ
із таким обґрунтуванням: «у висновку експерта № 299/300/269/270 від
14.10.2011 р. вказано, що «вивчити
МРТ-скани на наданих цифрових носіях – дискетах – в ході проведення
експертизи не вдалось, зважаючи на
пошкодження інформації в результаті розмагнічування (т. 6 а.с. 135)». При
цьому, відповідно до п. 4.13.4 Правил
судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень,
затверджених наказом МОЗ № 6 від
17.01.1995 р., судово-медичному експерту належить утриматись від встановлення ступеня тяжкості тілесних
ушкоджень у випадку відсутності
медичних документів, у тому числі
результатів додаткових досліджень,
без яких не можна судити про характер і ступінь тяжкості тілесних
ушкоджень» [21].
5. Порушення вимог до оформлення експертного висновку. Зважаючи
на той факт, що така властивість,
як допустимість, насамперед характеризує форму доказової інформації, дотримання цього критерію
повинно мати особливе значення.
Відмітимо, що на вказаний факт вже
зверталась увага в наукових дослідженнях. Зокрема, науковці вказували, що під час оцінки висновків
експерта важливим є встановлення
правильності його оформлення, наявність усіх передбачених законом

реквізитів. Бувають випадки, коли
відсутня вступна або дослідна частина, немає підпису експерта або
висновок підписано не тією особою, яка вказана у вступній частині.
Якщо експертиза була комплексною,
то у висновку повинно бути, серед
іншого, вказано, який експерт які дослідження проводив, і кожна частина дослідження підписується лише
тими експертами, які її здійснювали
[4, 111; 5, 43]. Разом із тим, вивчення судової практики із зазначеного
питання дає можливість стверджувати, що жодне з порушень вимог до
оформлення експертного висновку
не є імперативною підставою для
визнання висновку недопустимим
доказом і питання вирішується судом виходячи з внутрішнього переконання стосовно істотності такого
порушення. Зокрема, навіть таке, на
перший погляд, вагоме порушення, як відсутність у висновку однієї
з передбачених законом частин, не
завжди призводить до визнання судом такого висновку недопустимим.
Наприклад, рішенням Жовтневого
районного суду м. Дніпропетровська
було використано як доказ висновок
експерта без дослідницької частини.
Допустимість такого доказу була
«відновлена» судом шляхом допиту
експерта, яка пояснила, що «первинну та додаткову експертизу виконувала вона особисто, всі дані, викладені у висновках, є достовірними,
і на сьогоднішній день вона повністю
підтримує надані нею висновки. Що
стосується відсутності дослідницької частини у першому висновку, то
експерт зазначила, що фактично ця
частина існує, однак вона не названа
«Дослідницька частина», а що стосу-
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допиту експерта або логічного зіставлення інформації, що міститься
у матеріалах кримінального провадження. Наприклад, при оцінці доказів у межах одного з кримінальних
проваджень Миргородський міськрайонний суд Полтавської області встановив, що «клопотання захисту та
обвинуваченого про визнання недопустимими доказами висновків експертиз з причин, зазначених у клопотанні (а.п. 146, т. 3), суд вважає
безпідставним, оскільки помилки
у зазначенні номера кримінального
провадження, помилкове зазначення кольору футболки та назви брюк,
у які був одягнутий загиблий, не змінюють суті висновків експертиз, аналіз змісту яких дозволяє зробити висновок, що вони проводилися саме по
даному кримінальному провадженню і щодо об’єктів, які долучені до
справи в якості речових доказів та
оглянуті судом» [24].
Отже, підсумовуючи, зазначимо, що вивчення судової практики
визнання висновків експерта недопустимим доказом дає можливість
констатувати такі найбільш поширені порушення, як використання
недопустимих доказів як об’єктів
експертного дослідження, порушення порядку призначення та проведення експертизи, а також методики
експертного дослідження та вимог
і оформлення експертного висновку.
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ється відсутності дослідницької частини в додатковому висновку, то її
наявність не є обов’язковою» [22].
Хоча, заради справедливості, слід
вказати, що трапляються випадки,
коли відсутність дослідницької частини у висновку експерта призводить до визнання судом такого висновку недопустимим доказом (що, по
суті, лише підтверджує наш висновок
про індивідуальність підходу у вирішенні впливу порушень оформлення
висновку експерта на його допустимість як доказу). Наприклад, у своєму вироку Борзнянський районний
суд Чернігівської області вказав, що
«посилання сторони державного обвинувачення на висновки первісної
судово-почеркознавчої експертизи як
на доказ вини підсудного у вчиненні службового підроблення не можуть бути прийняті судом, оскільки
… висновок експертизи …. викладений з порушеннями п. 4.22 Інструкції
про призначення та проведення судових експертиз – зокрема, взагалі відсутня дослідницька частина» [23].
Відмітимо, що критерієм істотності допущеного порушення керуються судді й при оцінці інших недоліків
оформлення експертних висновків.
Так, не призводять до визнання висновку недопустимим доказом порушення його форми, які не могли
вплинути на достовірність висновків та можуть бути усунені шляхом

1. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. № 8.
2. Бурков И.В. Заключение эксперта как вид доказательств / И.В. Бурков, А.В. Мурзиков. – М.:
Транзит-Икс, 2001. – 151 с.
3. Марчак В.Я. Доказове значення судово-психологічної експертизи у кримінальному процесі / В.Я. Марчак // Науковий вісник НАВСУ. – 2001. – № 7. – С. 273–280.

111

№ 2 (176) лютий 2016

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

112

4. Сівочек С.М. Оцінка джерел доказів у кримінальному процесі / Сергій Миколайович Сівочек: дис. … канд. юрид. наук. – К., 2003. – 217 с.
5. Орлов Ю.К. Заключение эксперта как источник выводного знания в судебном доказывании
(уголовно-процессуальные, криминалистические и логико-гносеологические проблемы):
автореф. дис. на соискание научной степени д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный
процесс; судоустройство; прокурорский надзор; криминалистика» / Юрий Кузьмич Орлов;
Всесоюзный заоч. юрид. ин-т. - М., 1985. - 54 с.
6. Юрчишин В.Д. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному процесі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес
та криміналістика; судова експертиза» / Віталій Дмитрович Юрчишин. – К, 2006. – 24 с.
7. Теория доказательств в советском уголовном процессе: часть Особенная. - М.: Юридическая литература, 1967. – 415 с.
8. Строгович М.С. Курс уголовного процесса: основные положения науки советского уголовного процесса. - М.: Наука, 1968. - Т. 1. - 470 с.
9. Корухов Ю. Оценка достоверности заключения эксперта / Корухов Ю., Орлов Ю., Эджубов Ю. // Социалистическая законность. - 1991. - № 11.
10. Вирок Балтського районного суду Одеської області від 2 жовтня 2014 р., судова справа
№ 493/863/13-к (№ за ЄДРСР: 40722047).
11. Вирок Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 2 квітня 2014 р., судова справа № 204/2925/13-к (№ за ЄДРСР: 38669208).
12. Вирок Тростянецького районного суду Вінницької області від 3 квітня 2014 р., судова справа № 147/721/13-к (№ за ЄДРСР: 38015895).
13. Вирок Ладижинського міського суду Вінницької області від 7 лютого 2014 р., судова справа
№ 135/822/13-к (№ за ЄДРСР: 37640351).
14. Вирок Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 22 квітня 2014 р., судова справа № 279/4149/13-к (№ за ЄДРСР: 38316774).
15. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та ін.;
за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.
16. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. /
Л.Н. Башкатов и др.; отв. ред. И.Л. Петрухин, И.Б. Михайловская. – М.: Проспект, 2010. – 688 с.
17. Строгович М.С. Курс уголовного процесса: порядок производства по уголовным делам по
советскому уголовно-процессуальному праву / Строгович М.С. – М.: Наука, 1970. – Т. 2. - 516 с.
18. Вирок Голосіївського районного суду м. Києва від 10 квітня 2004 р. Судова справа № 1-28/12
(№ за ЄДРСР: 24038882).
19. Вирок Компаніївського районного суду Кіровоградської області від 17 квітня 2014 р., судова справа № 391/1230/13-к (№ за ЄДРСР: 38620968).
20. Вирок Менського районного суду Чернігівської області від 13 липня 2012 р., судова справа
№ 2512/204/2012 (№ за ЄДРСР: 25168419).
21. Вирок Фрунзенського районного суду м. Харкова від 28 листопада 2013 р., судова справа
№ 2033/5384/12 (№ за ЄДРСР: 38170735).
22. Вирок Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 7 травня 2014 р., судова справа
№ 201/11910/13-к (№ за ЄДРСР: 38557708).
23. Вирок Борзнянського районного суду Чернігівської області від 12 вересня 2008 р., судова
справа № 1-49/08 (№ за ЄДРСР: 2834502).
24. Вирок Миргородського міськрайонного суду Полтавської області від 13 грудня 2013 р.,
судова справа № 541/2402/13-к (№ за ЄДРСР: 36044472).

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

Кайло І. Умови допустимості висновку експерта як джерела доказів.
Стаття присвячена визначенню та аналізу умов допустимості висновку експерта як джерела доказів. Очевидно, до таких умов слід віднести: 1) допустимий об’єкт експертного дослідження; 2) дотримання передбаченого КПК
України порядку залучення експерта для проведення експертизи; 3) дотримання процедури проведення експертизи; 4) дотримання методики проведення експертизи; 5) дотримання вимог щодо оформлення експертного висновку.
Ключові слова: докази у кримінальному провадженні; допустимість доказів; висновок експерта; умови допустимості висновку експерта.
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Кайло И. Условия допустимости заключения эксперта как источника
доказательств.
Статья посвящена определению и анализу условий допустимости заключения эксперта как источника доказательств. Представляется, что к таким
условиям следует отнести: 1) допустимый объект исследования; 2) соблюдение предусмотренного УПК Украины порядка привлечения эксперта для
проведения экспертизы; 3) соблюдение процедуры проведения экспертизы;
4) соблюдение методики проведения экспертизы; 5) соблюдение требований
по оформлению экспертного заключения.
Ключевые слова: доказательства в уголовном производстве; допустимость
доказательств; заключение эксперта; условия допустимости заключения эксперта.
Kaіlo I. Terms admissibility of expert opinion as a source of evidence.
The article is devoted to the identification and analysis of the conditions of admissibility of expert opinion as a source of evidence. It seems that such conditions
should include: 1) a valid object of study; 2) compliance with the Code of Criminal
Procedure order to attract the expert for examination; 3) compliance with the procedure of the examination; 4) compliance with the methods of examination; 5) compliance with the requirements for registration of an expert opinion.
Keywords: evidence in criminal proceedings; admissibility of evidence; expert;
conditions of admissibility of an expert opinion.

113

ЗАКОНОТВОРЕННЯ

№ 2 (176) лютий 2016

Предмет контрабанди
культурних цінностей

Володимир ГУЛКЕВИЧ,
заступник прокурора
Івано-Франківської області,
старший радник юстиції,
кандидат юридичних наук

За приблизними оцінками, щорічні обсяги світового ринку
творів мистецтва та предметів антикваріату ще у кінці минулого сторіччя досягнули 1 млрд дол. США. Значна частина
культурних цінностей потрапляє на міжнародний ринок внаслідок їх викрадення чи незаконного вивезення за межі держав, у яких вони знаходились [1, 17].
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14 листопада 1970 р. на ХVI сесії
Генеральної конференції ООН з питань освіти, науки і культури (далі –
Конвенція 1970 року) [8] та ратифікованій Указом Президії Верховної
Ради Української РСР від 10 лютого
1988 р. [9], визначено узагальнене поняття культурних цінностей, до яких
віднесено цінності, котрі з релігійних чи світських підстав визнаються
кожною державою важливими для
археології, доісторичного періоду,
історії, літератури, мистецтва або
науки.
Положення Конвенції 1970 року
імплементовано у законодавство
нашої держави Законом України
«Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» [10].
Відповідно до ст. 1 цього Закону,
культурними цінностями є об’єкти
матеріальної та духовної культури,
що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню
та охороні відповідно до законодавства України.
Оскільки у пункті 18 ч. 1 ст. 4
Митного кодексу (далі – МК)
України [11] надано таке ж визначення культурних цінностей, можна
зробити висновок, що до них відносяться перелічені у ст. 1 вказаного
вище Закону об’єкти, зокрема:
– оригінальні художні твори живопису, графіки і скульптури, художні
композиції та монтажі з будь-яких
матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного
мистецтва;
– предмети, пов’язані з історичними подіями, розвитком суспільства
та держави, історією науки і культури, а також такі, що стосуються
життя та діяльності видатних діячів
держави, політичних партій, громад-
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роблемні питання кримінальної відповідальності за контрабанду культурних цінностей досліджували такі вітчизняні
науковці, як Є.П. Гайворонський,
О.М. Омельчук, О.В. Процюк, В.В. Сіленко, М.О. Міщенко та інші.
Зважаючи на суперечливу судову
практику, завданням цієї статті є дослідження предмета контрабанди
культурних цінностей, надання пропозицій щодо удосконалення кримінально-правової охорони культурної
спадщини.
У науці вітчизняного кримінального права немає єдиного підходу
до встановлення місця предмета
у складі злочину, розкриття його
суті. В.Я. Тацій, А.М. Ришелюк та
А.В. Савченко визнають предмет злочину самостійною факультативною
ознакою складу злочину [2, 93; 3, 13;
4, 84]. На нашу думку, предмет злочину є факультативною ознакою об’єкта
злочину [5, 8–9], це матеріальна сторона об’єкта злочину, на яку здійснюється злочинний вплив [6, 193].
Відповідно до ч. 1 ст. 201
Кримінального кодексу (далі – КК)
України [7], визнано злочином переміщення через митний кордон
України поза митним контролем
або з приховуванням від митного
контролю культурних цінностей.
Отже, предмет злочину названо безпосередньо у диспозиції ч. 1 ст. 201
КК України, ним є «культурні цінності». Вказане поняття по-різному визначається у низці міжнародно-правових та вітчизняних нормативних
документів.
Зокрема, у ст. 1 Конвенції про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню,
вивезенню та передачі прав власності на культурні цінності, ухваленій
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ських і релігійних організацій, науки, культури та мистецтва;
– предмети музейного значення,
знайдені під час археологічних розкопок;
– складові частини та фрагменти
архітектурних, історичних, художніх пам’яток і пам’яток монументального мистецтва;
– старовинні книги та інші видання, що становлять історичну, художню, наукову і літературну цінність,
окремо чи в колекції;
– манускрипти та інкунабули, стародруки, архівні документи, включаючи кіно-, фото- і фонодокументи, окремо чи в колекції; унікальні
та рідкісні музичні інструменти;
– різноманітні види зброї, яка має
художню, історичну, етнографічну
та наукову цінність;
– рідкісні поштові марки, інші філателістичні матеріали, окремо чи
в колекції;
– рідкісні монети, ордени, медалі,
печатки та інші предмети колекціонування;
– зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню,
навчально-виховну або естетичну
цінність;
– рідкісні колекції та зразки флори
і фауни, мінералогії, анатомії та палеонтології.
Наведений перелік культурних
цінностей є великим, і кожен їх
різновид теж потребує визначення. Досить глибока характеристика культурних цінностей здійснена
М.О. Міщенко [12, 20–49], однак не
вирішено питання чіткого визначення предмета злочину у ст. 201
КК України. Який ступінь рідкісності, художнього, історичного, етнографічного або наукового значення
повинен бути притаманним культур-

ним цінностям як предмету незаконного переміщення через митний кордон України поза митним контролем
або з приховуванням від митного
контролю?
Насамперед потрібно дослідити
нормативні акти, які містять пряму
заборону вивезення окремих видів
культурних цінностей з України.
Отже, відповідно до ст. 14 Закону
України «Про вивезення, ввезення та
повернення культурних цінностей»,
вивезенню з України взагалі не підлягають такі культурні цінності:
– занесені до Державного реєстру
національного культурного надбання;
– включені до Національного архівного фонду;
– включені до Музейного фонду
України.
Незважаючи на те що вказаний
Закон безпосередньо не належить
до законодавства, яке встановлює
митні правила, однак, відповідно
до пункту 13 ч. 1 ст. 4 МК України,
така заборона є заходом нетарифного
регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, спрямованим на охорону національної культурної та історичної спадщини.1 Тому, зважаючи
на пряму заборону, можна зробити
висновок, що вивезення цих, вказаних вище, трьох видів культурних
цінностей є злочином, передбаченим
у ст. 201 КК України.
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»,
власник чи уповноважена ним особа
повинні не пізніше ніж за місяць до
дати вивезення культурних цінностей подати клопотання про право
1
Очевидно, що йдеться про культурну спадщину, оскільки чинне законодавство не містить
поняття «історична спадщина»

ЗАКОНОТВОРЕННЯ
реєстру національного культурного
надбання та можливості вивезення
його з території України.
Рішення про включення культурних цінностей до вказаного реєстру
приймається відповідно до пункту 3 Положення про Державний
реєстр національного культурного
надбання, затвердженого постановою КМУ від 12 серпня 1992 р.
№ 466, Міністерством культури
України [15].2
Крім того, не підлягають вивезенню за межі України культурні цінності, включені до Національного
архівного фонду, тобто, як встановлено ст. 1 Закону України «Про
Національний архівний фонд та архівні установи», архівні документи,
культурна цінність яких визнана
відповідною експертизою та які підлягають державному обліку і зберіганню [16]. Згідно з пунктом 4
Порядку утворення та діяльності
комісій з проведення експертизи
цінності документів, затвердженого Постановою КМУ від 8 серпня
2007 р. № 1004, внесення документів
до Національного архівного фонду
здійснюється на підставі рішення
експертно-перевірної комісії про
схвалення опису справ постійного зберігання та його затвердження
в установленому Укрдержархівом
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їх вивезення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей. Згідно з пунктом 1 Положення про Міністерство
культури України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів
України від 3 вересня 2014 р. № 495
«Про затвердження Положення про
Міністерство культури України», таким центральним органом виконавчої влади визначено Міністерство
культури України [13].
Отже, особа, яка бажає вивезти
культурні цінності за межі України,
повинна звернутись до Міністерства
культури України за відповідним
дозволом, для отримання якого
проводиться експертиза відповідно
до Порядку проведення державної
експертизи культурних цінностей,
затвердженого постановою КМУ
від 26 серпня 2003 р. № 1343 (далі –
Порядок) [14].
Згідно з пунктом 8 Порядку, в експертному висновку зазначається достовірність об’єкта, автор, назва та
подається його атрибутивний опис,
який складається за такими критеріями: час створення; причетність
до історичних подій, культурних
традицій народів і пам’яток історії,
видатних особистостей, виробників,
мануфактур і шкіл; рівень визнання автора; стан збереженості, знаки
та позначки, комплектність, лінійні
розміри, соціокультурна функція, рівень суспільного визнання, унікальність, рівень виконавської техніки та
популярності, наукова значущість,
оцінна вартість. Згідно з пунктами 9
та 10 Порядку, експертний висновок повинен містити аргументовану рекомендацію щодо доцільності
включення об’єкта до Державного

2
Вказане положення є застарілим, оскільки
наведені у ньому визначення культурних цінностей не відповідають нормам Закону України
«Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей». Крім того, у цьому положенні встановлено, що Міністерство інвестицій
і будівництва України, яке на сьогодні не існує,
приймає рішення про занесення об’єктів до
Державного реєстру національного культурного надбання. Правонаступник цього органу
державної виконавчої влади – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України – такими
повноваженнями не володіє
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(зараз – Державна архівна служба
України) порядку [17].
Цією ж постановою затверджено
Порядок віднесення документів
Національного архівного фонду до
унікальних, їх обліку та зберігання. Цікаво, що за пунктом 1 цього
Порядку віднесення документів
Національного архівного фонду
до унікальних здійснюється шляхом їх виявлення, проведення
експертизи цінності, опису та внесення до Державного реєстру національного культурного надбання. Тому один і той же документ
може бути заборонений до вивезення за межі України як такий,
що занесений як до Національного
архівного фонду, так і Державного
реєстру національного культурного надбання.
Третім різновидом культурних
цінностей, вивезення яких заборонено взагалі, є об’єкти, включені до Музейного фонду України.
Відповідно до ст. 1 Закону України
«Про музеї та музейну справу»,
Музейний фонд України утворює
сукупність окремих музейних предметів, музейних колекцій, музейних
зібрань, які постійно знаходяться на
території України, незалежно від їх
походження та форм власності, а також музейних предметів і музейних
колекцій, що знаходяться за межами України і є власністю України
або відповідно до міжнародних договорів підлягають поверненню
в Україну [18].
Отже, культурні цінності, занесені до Державного реєстру національного культурного надбання,
Національного архівного фонду та
Музейного фонду України, є предметом злочину, передбаченого ст. 201
КК України.

Однак вивченням судової практики не виявлено кримінальних проваджень за фактами спроб вивезення
зазначених культурних цінностей.
Для визначення караності вивезення
інших культурних цінностей необхідно проаналізувати низку нормативних актів.
Пункт 57 ч. 1 ст. 4 МК України
відносить культурні цінності до товарів, а тому, згідно зі ст.ст. 49 та 50
МК України, вони повинні мати митну вартість, тобто ціну, що була фактично сплачена або підлягає сплаті.
Митна вартість використовується
для нарахування митних платежів.
Порядок вивезення культурних
цінностей з метою їх відчуження
визначається Кабінетом Міністрів
України (ч. 2 ст. 373 МК України).
Зокрема, відповідно до пункту 2 постанови КМУ від 21 травня 2012 р.
№ 448 «Про порядок вивезення (пересилання) за межі митної території
України громадянами дорогоцінних
металів (за винятком банківських
металів, пам’ятних та ювілейних
монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та
виробів із них, а також культурних
цінностей з метою їх відчуження»,
вивезення (пересилання) за межі
митної території України громадянами культурних цінностей з метою
їх відчуження здійснюється у разі,
коли сумарна фактурна вартість
культурних цінностей:
– не перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро, на підставі свідоцтва
встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей та з обов’язковим
письмовим декларуванням;
– перевищує суму, еквівалентну
10 000 євро, на умовах поміщення товарів у митний режим експорту [19].

ЗАКОНОТВОРЕННЯ
Однак в іншому випадку Чернівецький апеляційний суд 13 жовтня 2014 р. закрив кримінальне провадження стосовно особи, засудженої
за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України,
за відсутністю в її діянні складу цього злочину. Судом першої інстанції вказана особа була засуджена за
спробу вивезти за межі України двох
розмінних монет Російської імперії
XVIII та XIX століття, 17 паперових
банкнот Німеччини першої половини
XX століття. Суд апеляційної інстанції зазначив, що основним предметом
доказування у цьому кримінальному провадженні є те, чи відносяться
предмети, які намагався вивезти за
межі України підсудний, до культурних цінностей. Дослідивши всі
докази, колегія суддів взяла до уваги
висновок мистецтвознавчої експертизи про те, що монети та банкноти
випускались мільйонними тиражами
і не мають культурної цінності [22].
Наведений приклад свідчить, що
сторона обвинувачення та суд першої інстанції зробили хибний висновок про наявність у діях підсудного складу злочину, передбаченого
ст. 201 КК України, акцентувавши
свою увагу на приховуванні від митного контролю вказаних вище монет
і банкнот, а не на їх незначній цінності для культури.
Важко вимагати в особи, переконаної у невеликій культурній цінності предмета, який вона збирається
вивезти за межі України, витратити свій час та кошти на проведення мистецтвознавчої експертизи й
отримання відповідного свідоцтва.
Тому неможливо погодитись з наявністю складу злочину, передбаченого
ст. 201 КК України, у діях особи, яка
не задекларувала вивезення того чи
іншого твору мистецтва, тим більше
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З наведеного напрошується висновок, що законодавець прирівняв
культурні цінності до товарів, однак, декриміналізувавши товарну
контрабанду, зберіг кримінальну
відповідальність за контрабанду цих
цінностей.
Судова практика у кримінальних
провадженнях про контрабанду
культурних цінностей є суперечливою. У низці випадків контрабандою
визнано вивезення культурних цінностей, які важко визнати такими,
що мають значне чи велике художнє
або історичне значення, однак самé
вивезення було вчинене з порушенням митних правил.
Зокрема, Кельменецьким районним судом Чернівецької області
3 листопада 2014 р. засуджено особу
за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України,
яка з приховуванням від митного контролю намагалась вивезти
за межі митної території України
з метою продажу військовий орден «Хрест Франца Йосифа» [20].
Відповідно до висновку мистецтвознавчої експертизи, яка проводилась НДЕКЦ ГУ УМВС України
у Львівській області, вказаний орден
має культурну цінність, однак не визначено його рівень культурної цінності та грошову вартість.
Натомість, обвинувальний вирок
обґрунтовано відсутністю дозволу
Міністерства культури України та
свідоцтва на право вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей за межі України, зразок якого
затверджено постановою КМУ від
20 червня 2000 р. № 984 [21]. Такий
дозвіл, ймовірно, був би виданий,
оскільки вказаний орден не визнаний таким, що підлягає включенню
до Державного реєстру національного культурного надбання.
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якщо відповідна експертиза, проведена після вилучення цього твору,
підтвердила його незначну цінність
для культури.
Занадто загальне окреслення поняття «культурні цінності» у національних законодавчих актах не
сприяє правильному визначенню
предмета контрабанди культурних
цінностей. Можливими шляхами
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вирішення цієї проблеми є запровадження кримінальної відповідальності за незаконне вивезення культурних цінностей, стосовно яких
законодавством передбачена пряма
заборона вчинення такої дії, а також
встановлення відповідальності, можливо адміністративної, за порушення
порядку отримання дозволу на вивезення культурних цінностей.
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Гулкевич В. Предмет контрабанды культурных ценностей.
Исследованы проблемные вопросы, касающиеся определения предмета
контрабанды культурных ценностей, проанализированы положения международных и национальных правовых актов, которые регулируют режим вывоза культурных ценностей за пределы государства.
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Криміналістична характеристика
злочинів проти правосуддя,
що перешкоджають
встановленню істини
у кримінальному провадженні

Світлана КНИЖЕНКО,
доцент кафедри криміналістики,
судової медицини та психіатрії
Харківського національного
університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент

Однією із гарантій забезпечення правосуддя є визначення кримінальної відповідальності за злочини, що перешкоджають встановленню істини у кримінальному провадженні.
До вказаної групи кримінальних правопорушень належать:
завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину
(ст. 383 Кримінального кодексу (далі – КК) України); завідомо
неправдиве показання (ст. 384 КК України); відмова свідка від
давання показань або відмова експерта чи перекладача від
виконання покладених на них обов’язків (ст. 385 КК України);
приховування злочину (ст. 396 КК України) [1, 117–118].
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В

севичем, В.Ю. Шепітьком, М.П. Яблоковим та іншими вченими. У своїх
працях автори розглядали поняття та
структуру криміналістичної характеристики злочинів, її значення для
формування методик розслідування
окремих видів злочинів.
Декотрі аспекти методики розслідування злочинів, що перешкоджають встановленню істини у кримінальному провадженні, були предметом дослідження в роботах Ю.П. Адамова, О.Р. Ратінова, Д.Ю. Четвертака
та інших.
Водночас криміналістична характеристика злочинів, які перешкоджають встановленню істини у
кримінальному провадженні, на сьогодні не розроблена, а тому метою
цієї статті є визначення та розкриття
елементів криміналістичної характеристики саме цього виду злочинів
проти правосуддя.
Незважаючи на тривалі дослідження з питань криміналістичної
характеристики злочинів, на жаль,
до теперішнього часу в юридичній
літературі не сформовано єдиного
підходу до її розуміння, структури,
значення. Одні вчені вважають криміналістичну характеристику злочинів важливим елементом криміналістичної методики [4, 147; 5; 6; 7]. Інші
заперечують її існування та визначають як криміналістичний фантом [8,
221–223].
Не вдаючись до поглибленого аналізу вказаної проблематики, відзначимо, що підтримуємо тих науковців,
які вважають криміналістичну характеристику злочинів обов’язковим
структурним елементом окремих
криміналістичних методик, який
сприяє правильному вибору слідчим
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казані злочини проти правосуддя суттєво ускладнюють
розслідування кримінальних
правопорушень, впливаючи на їх
строки, перешкоджають забезпеченню швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового
розгляду кримінальних проваджень.
Наслідками таких злочинів проти
правосуддя можуть бути як притягнення невинного до кримінальної
відповідальності, так і навпаки –
уникнення винним кримінальної
відповідальності, що, безумовно,
підриває авторитет закону та правоохоронних органів.
Аналіз статистичних показників
МВС України, Генеральної прокуратури України свідчить про те, що
останніми роками кількість досліджуваних злочинів має тенденцію до
збільшення [2, 3].
Водночас слідчі при розслідуванні
таких злочинів стикаються з низкою
проблем, пов’язаних з організацією
їх розслідування, доведенням вини
підозрюваних, наявністю активної
протидії з боку зацікавлених осіб.
З огляду на викладене актуальною є розробка криміналістичної
характеристики злочинів, що перешкоджають встановленню істини
у кримінальному провадженні, яка є
основою для формування методики
їх розслідування.
У юридичній літературі проблеми
криміналістичної
характеристики
злочинів були досліджені Р.С. Бєлкіним, О.Н. Васильєвим, В.К. Гавло,
І.Ф. Герасимовим, Л.Я. Драпкіним,
В.А. Журавлем, В.О. Коноваловою,
О.Н. Колесниченком, І.М. Лузгіним,
М.В. Салтевським, А.В. Старушкевичем, В.А. Образцовим, В.Т. Тана-
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найбільш ефективних засобів та методів розслідування злочинів [6, 101].
До структури криміналістичної
характеристики злочинів, що перешкоджають встановленню істини
у кримінальному провадженні, доцільно віднести: особу злочинця, способи, обстановку та сліди злочинів.
Щодо криміналістичної характеристики осіб, які перешкоджають
встановленню істини у кримінальному провадженні, зауважимо, що
найчастіше такі злочини вчиняють
чоловіки – 68 %. Особи, які таким
чином перешкоджають правосуддю,
як правило, раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності – 77 %, мають сім’ї – 53 %, за
місцем проживання чи роботи переважно характеризуються задовільно. Водночас аналіз слідчо-судової
практики свідчить, що у 17 % випадків указані злочини були вчинені
особами у стані алкогольного сп’яніння.
Вікова категорія злочинців досить
різноманітна. Найчастіше це особи
працездатного віку, причому найбільш криміногенним є вік від 18 до
40 років (91 %). Рідко вказані злочини вчиняють неповнолітні (2 %) або
особи старші 41 року (7 %). Освітній
рівень осіб, що вчиняють такі злочини, невисокий. Так, 10 % злочинців
не мали навіть повної середньої освіти, 27 % осіб мали тільки середню
освіту, 45 % – професійно-технічну
і лише 18 % – вищу.
Необхідно звернути увагу на те,
що, за даними слідчо-судової практики, особи, які були офіційно працевлаштовані та мали стабільні
фінансові доходи, становили лише
34 %, інші – заробляли на життя

тимчасовими заробітками або не
працювали взагалі (66 %).
Характеризуючи осіб, які вчиняють злочини проти правосуддя
шляхом перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні, підкреслимо, що вони, як
правильно було зазначено у криміналістичній літературі, мають яскраво
виражений нігілізм [9, 148].
Водночас аналіз матеріалів слідчо-судової практики свідчить про
те, що злочинці найчастіше керуються корисливими мотивами, які
передбачають отримання ними грошей, майна чи іншої вигоди. Непоодинокими є мотиви страху, помсти, неприязні.
Варто зазначити, що особи, які
вчиняли досліджувані злочини, переважно мали зв’язки з потерпілими,
підозрюваними у казуальних злочинах (стосовно яких надається неправдива інформація).
Вчинення перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні найчастіше є одноосібним.
Однак матеріали слідчо-судової
практики свідчать, що в 5 % випадків такі злочини були скоєні двома
і більше особами.
Як правильно вказав Р.Л. Ахмедшин, знання слідчим даних про
особу злочинця дасть можливість не
тільки вирішувати завдання щодо
його пошуку, але й здійснювати подальший вплив на нього [10, 104].
Розкриваючи способи перешко джання встановленню істини у кримінальному провадженні, зауважимо, що у криміналістиці під способом
розуміють систему дій з підготовки,
вчинення, приховання злочину, детермінованих умовами навколиш-
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ному провадженні, оскільки може
бути вчинене тільки шляхом активних дій з приховання, зокрема, трупа
потерпілого, предмета злочинного
посягання, злочинця, слідів злочину.
Пасивні форми перешкоджання
встановленню істини у кримінальному провадженні виражаються
у відмові свідка від давання показань, відмові експерта чи перекладача від виконання покладених на них
обов’язків.
Особливістю способів вчинення досліджуваних злочинів є те, що вони
мають тривалий характер. Причому
починатися вони можуть ще на стадії
відкриття кримінального провадження (момент подачі до правоохоронного органу завідомо неправдивої заяви
про вчинений злочин). А тривати такі
злочини можуть аж до моменту винесення судом вироку.
Характеризуючи обстановку вчинення злочинів, що перешкоджають
встановленню істини у кримінальному провадженні, варто відзначити
її певні особливості, які визначаються низкою чинників:
– місцем вчинення злочинів є місце або здійснення кримінального судочинства (чергові частини органів
поліції, службові кабінети слідчих,
зали судових засідань тощо), або місце приховування злочинів;
– час вчинення злочину пов’язаний
або з часом проведення процесуальних дій (відібрання заяви про злочин,
допит свідка на досудовому слідстві,
в суді тощо), або з часом приховування злочину;
– вчиненню злочинів, що перешкоджають встановленню істини
у кримінальному провадженні, передують казуальні злочини, найчас-
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нього середовища і психофізичними
якостями особи [11, 12].
Способи злочинів, які перешкоджають встановленню істини у кримінальному провадженні, різноманітні та залежать, насамперед, від
виду злочину (відповідно до статей
Кримінального кодексу України).
У результаті проведеного аналізу
слідчо-судової практики можна виділити такі групи типових способів
злочинів проти правосуддя, що перешкоджають встановленню істини
у кримінальному провадженні:
– активні форми перешкоджання;
– пасивні форми перешкоджання.
Великий тлумачний словник сучасної української мови «активність»
визначає як енергійність, діяльністність [12, 12]. Тому активні форми
перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні ми
визначаємо як умисні дії, спрямовані
на перетворення інформації про вчинений казуальний злочин.
До активних форм перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні можна віднести виділені в криміналістичній
літературі активні форми неправди:
повідомлення видуманих фактів,
умовчування справжніх та повідомлення видуманих фактів, спростування справжніх фактів та повідомлення видуманих [13, 93].
Активні форми перешкоджання
встановленню істини у кримінальному провадженні можуть поєднуватися зі звинуваченням конкретної
особи або осіб у вчиненні злочину.
Зауважимо, що приховування злочинів (ст. 396 КК України) відноситься
до активних форм перешкоджання
встановленню істини у криміналь-
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тіше насильницькі або корисливі:
грабежі, розбої, крадіжки, вбивства,
зґвалтування, нанесення тілесних
ушкоджень, хуліганства;
– казуальні злочини, як правило,
були вчинені в умовах, які виключають випадкову поінформованість,
тобто наявність незацікавлених осіб.
Характеризуючи час як елемент
обстановки вчинення вказаних злочинів, зауважимо, що вони вчиняються найчастіше у будні дні, робочі
години, оскільки це пов’язано з роботою правоохоронних органів.
Виняток становлять приховування
злочинів, які найчастіше, як зазначено у криміналістичній літературі,
вчиняються в темний час доби [14].
Даючи характеристику слідової
картини злочинів, що перешкоджають встановленню істини у кримінальному провадженні, необхідно
зауважити, що насамперед вона залежатиме від способів учинення цих
злочинів. Тому вважаємо за доцільне
серед них виділити такі групи:
– документи;
– віртуальні сліди;
– ідеальні сліди;
– сліди людини (рук, ніг, інші);
– сліди знарядь вчинення злочинів.
Відзначимо, що найчастіше сліди
аналізованих злочинів відображаються у документах та пам’яті людини. Серед документів слід виділити
заяви, протоколи слідчих (розшукових) дій та протоколи судових
засідань. Найчастіше сліди залишаються в протоколах: допиту потерпілих; допиту свідків; слідчого експерименту, проведеного за участю
потерпілого або свідка, який змінив
покази; одночасного допиту двох чи
більше вже допитаних осіб.

Особливістю слідової картини таких злочинів є наявність віртуальних слідів, які можуть містити інформацію про місце і час злочинів, їх
зв’язки, інше. Ці сліди є результатом
комунікації осіб шляхом мобільного
зв’язку, мережі Інтернет і найчастіше залишаються на таких носіях
електронної інформації, як сервери,
флеш-пам’ять смартфонів, жорсткі
диски персональних комп’ютерів.
Носіями ідеальних слідів виступають свідки. Найчастіше свідками
злочинів, що перешкоджають встановленню істини у кримінальному
провадженні, є працівники оперативних підрозділів органів внутрішніх справ, слідчі, поняті. Указані
особи є свідками таких злочинів,
оскільки вони або приймали заяви
про вчинений злочин, або проводили допити та інші слідчі (розшукові)
дії, протягом яких свідки (потерпілі)
змінювали свої показання.
Наступну аналізовану групу складають сліди людини, як правило
підозрюваного, у вигляді відбитків пальців рук, підошви взуття.
Слідами знарядь вчинення злочинів
найчастіше є лопати, кирки, транспортні засоби. Останні характерні
для приховування злочинів.
Таким чином, можемо зробити висновок, що криміналістична характеристика злочинів, які перешкоджають
встановленню істини у кримінальному провадженні, є обов’язковим елементом методики їх розслідування.
Найчастіше вказані злочини вчиняють чоловіки від 18 до 40 років, з невисоким рівнем освіти, які керуються
корисливими мотивами та раніше не
притягувалися до кримінальної відповідальності. Перешкоджання вста-
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новленню істини у кримінальному
провадженні може здійснюватися як
в активних, так і пасивних формах.
Особливістю обстановки таких злочинів є її обумовленість характером казуальних злочинів. Сліди досліджува-

них злочинів найчастіше залишаються
в документах та пам’яті людини.
Подальшими напрямами наукових
досліджень окресленої групи злочинів є розробка ефективних засобів та
методів їх розслідування.
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Книженко С. Криміналістична характеристика злочинів проти правосуддя, що перешкоджають встановленню істини у кримінальному провадженні.
Визначено основні елементи криміналістичної характеристики злочинів,
що перешкоджають встановленню істини у кримінальному провадженні.
Розкрито типову характеристику особи злочинця, типові способи вчинення
злочинів, їх обстановку та сліди.
Ключові слова: розслідування злочинів; криміналістична методика; злочини проти правосуддя; криміналістична характеристика злочинів; перешкоджання встановленню істини по кримінальному провадженню.
Книженко С. Криминалистическая характеристика преступлений
против правосудия, препятствующих установлению истины по уголовному производству.
Определены основные элементы криминалистической характеристики
преступлений, препятствующих установлению истины по уголовному производству. Раскрыта типичная характеристика личности преступника, типичные способы совершения преступлений, их обстановка и следы.
Ключевые слова: расследование преступлений; криминалистическая методика; преступления против правосудия; криминалистическая характеристика преступлений; препятствование установлению истины по уголовному
производству.
Knyzhenko S. Criminalistic characteristics of crimes against justice, impeding the establishment of the truth in criminal proceedings.
Identified the main elements of criminological characteristics of crimes that
prevent the establishment of the truth in the criminal proceedings. Disclosed is
a typical characteristic of the individual offender, the typical modus operandi typical
atmosphere and traces of crimes investigated.
Keywords: the investigation of crimes; criminal procedure; crime against justice; forensic characterization of crimes; obstruction of the truth in criminal
proceedings.
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