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Всеукраїнська конференція
працівників прокуратури
На виконання положень Закону України «Про прокуратуру» щодо
функціонування органів прокурорського самоврядування та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з 26 квітня 2016 року проводилась перша в історії України Всеукраїнська конференція працівників прокуратури.
Про це у вступному слові зазначив виконувач обов’язків Генерального прокурора України Юрій Севрук. Він наголосив, що згідно з вимогами закону перше скликання та проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури має відбутися у двотижневий строк з дня
набрання чинності положеннями закону: «Закон набув чинності 15 квітня, і тому до 29 квітня ми були зобов’язані за законом її провести».
Для проведення конференції за два тижні в усіх місцевих та регіональних прокуратурах були проведені відповідні збори, на яких обрано по три делегати від кожної прокуратури – загалом 468 делегатів.
«Це молоді люди, і значна їх частина досить нетривалий час працює в
органах прокуратури», – підкреслив Юрій Севрук.
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Відповідно до Закону, на першу всеукраїнську конференцію працівників прокуратури покладено низку важливих завдань, насамперед
призначення членів до Ради прокурорів України строком на 5 років та
до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів – на 3 роки.
Згідно зі ст. 71 Закону, на Раду прокурорів України покладається питання рекомендування призначення та звільнення прокурорів з адміністративних посад, впровадження заходів щодо забезпечення незалежності прокурорів, соціального і правового захисту прокурорів,
членів їх сімей тощо. Головними завданнями КДК є дисциплінарні провадження стосовно прокурорів, добір кандидатів на посаду прокурора вперше та переведення прокурорів між різними органами прокуратури.
Члени Ради прокурорів та КДК обираються шляхом таємного голосування. Свої обв’язки вони виконуватимуть на громадських засадах.
Окрім того, на порядку денному конференції – затвердження низки актів правового змісту: Регламенту роботи всеукраїнської конференції працівників прокуратури, Положення про Раду прокурорів
України, Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів, Кодексу професійної етики і поведінки працівників прокуратури.
Інформація щодо організації та порядку проведення конференції
кандидатів на призначення до складу Ради прокурорів України та КДК,
перелік делегатів-учасників цієї конференції тощо були завчасно розміщені на офіційному сайті Генеральної прокуратури.
В конференції узяли участь представники європейських організацій, члени Консультативної ради при Генеральній прокуратурі України,
представники засобів масової інформації, робота конференції транслювалася онлайн на сайті Генеральної прокуратури.
Окремо на брифінгу Юрій Севрук ще раз наголосив, що проведення
цієї конференції не є забаганкою: «Це все прописано в законі». За словами виконувача обов’язків Генерального прокурора, найголовніше
завдання всеукраїнської конференції працівників прокуратури – це
обрати і надати можливість працювати органам прокурорського самоврядування. Їх метою є не «зацементування» системи, а саме забезпечення аполітичності прокурорів і виключення тиску на них з боку
керівництва органів прокуратури, або суттєве його зменшення.
Зупиняючись на окремих деталях функціонування Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Юрій Севрук пояснив, що з
11 членів комісії лише 5 представлятимуть органи прокуратури,
3 будуть призначені від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, двоє науковців і один адвокат.

офіційно

№ 4 (178) квітень 2016

Необхідність якнайшвидшого початку роботи комісії обумовлена
нагальною потребою заповнення вакансій в органах прокуратури
України, кількість яких сьогодні сягнула 400 та продовжує постійно
зростати. До того ж, ці вакансії можуть бути заповнені лише після проведення навчання відповідно до Закону, яке займе приблизно рік. «Наразі є окремі відділи в місцевих прокуратурах, де залишилось лише
20 % від штатного складу, і питання заповнення цих вакансій є першочерговим для того, щоб органи прокуратури могли виконувати свої
функції», – наголосив Юрій Севрук.
Водночас уже звільнено 14 керівників місцевих прокуратур. Призначення на ці посади теж потребують проведення конкурсів. «Для
цього і створюється Рада прокурорів, яка вирішуватиме питання заміщення адміністративних посад, в тому числі питання звільнення працівників з цих посад», – уточнив він.
Юрій Севрук також роз’яснив, що, згідно з Законом, особам, які зай
мають адміністративні посади в органах прокуратури України, заборонено входити до складу і КДК, і Ради прокурорів. «Тобто до цих органів
прокурорського самоврядування входитимуть не ті особи, які керують
структурними підрозділами або органами прокуратури. Це будуть прості прокурори відділів та прокуратур. І це теж свідчить про оновлення
рядів тих, хто буде вирішувати кадрові питання та питання притягнення
до дисциплінарної відповідальності. Тому всі обвинувачення та зауваження щодо «зацементування» системи прокуратури не відповідають
дійсності», –резюмував виконувач обв’язків Генерального прокурора.

7

актуально

Стан протидії органами
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ефективність та відповідність
міжнародним стандартам
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Георгій СВАТОК,

Сергій ШМАЛЕНЯ,

заступник начальника
Департаменту нагляду
у кримінальному провадженні –
начальник управління нагляду
за додержанням законів органами,
які ведуть боротьбу
з організованою злочинністю,
Генеральної прокуратури України,
державний радник юстиції 3 класу

начальник організаційнометодичного відділу
управління нагляду
за додержанням законів органами,
які ведуть боротьбу
з організованою злочинністю,
старший радник юстиції,
кандидат юридичних наук

актуально

Вивчення стану криміногенної ситуації в Україні та результатів діяльності правоохоронних органів у сфері боротьби
зі злочинністю, насамперед з її організованими формами,
засвідчило суттєве зниження ефективності цієї роботи, що
не відповідає вимогам сьогодення.

О

виявлення майже всіма підрозділами
блоку кримінальної міліції ознак організованості в діяльності злочинних
груп при розкритті багатьох злочинів і, як наслідок, втрата актуальності спеціальних підрозділів [1].
Функції протидії організованій
злочинності на цей час покладено на
кримінальну поліцію Національної
поліції України, яку в Законі України
«Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю» виключено із числа державних
органів, спеціально створених для боротьби з організованою злочинністю,
та віднесено до державних органів,
що беруть участь у такій боротьбі.
Водночас у сучасних умовах зростання загального рівня злочиннос
ті в Україні, передусім за обставин
проведення антитерористичної операції, соціальної напруженості в суспільстві, результативність протидії
організованій злочинності новоутвореними підрозділами у складі кримінальної поліції Національної поліції
України є вкрай низькою.
При збільшенні загальної кількості зареєстрованих у державі злочинів на 7 % у 2015 році та на 18 % за
3 місяці 2016 року організованих груп
і злочинних організацій викрито, відповідно, на 21 % та 34 % менше.
Через відсутність потужної професійної структури, здатної ефективно
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днією з основних причин такого становища стала ліквідація на законодавчому рівні
спеціальних підрозділів боротьби
з організованою злочинністю органів внутрішніх справ – Головного
управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та
відповідних управлінь в Автономній
Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, які, на відміну
від інших правоохоронних органів,
були наділені спеціальним статусом
та мали особливий порядок призначення керівників.
Підставою є внесення змін до
Закону України «Про організаційноправові основи боротьби з організованою злочинністю» відповідно
до Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо реформування органів внутрішніх справ» від 12 лютого
2015 р., який набрав чинності 10 квітня 2015 р.
Основними аргументами ухвалення Закону, згідно з пояснювальною
запискою до його проекту, були необхідність оптимізації структури органів внутрішніх справ, чіткого розмежування та усунення дублювання
їх повноважень, трансформація організованої злочинності в нові форми
кримінальної активності, які охоп
люють усі суспільно важливі сфери,
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виконувати покладені на неї завдання, не здійснюється системна робота
з виявлення угруповань зі значною
кількістю учасників (з 2015 року
знешкоджена лише одна група, яка
нараховувала понад 10 учасників)
та з транснаціональними зв’язками
(3 угруповання).
Неконтрольоване переміщення
зброї з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей,
створення незаконних збройних формувань поставили під загрозу життя і здоров’я кожного громадянина.
Поширилися випадки збройних нападів на фінансові установи, суб’єкти
господарювання, пограбування приватних помешкань, крадіжок автомобілів та іншого приватного майна, які
нерідко супроводжуються вбивствами і спричиненням тілесних ушкоджень [2].
Разом з тим органами Національної
поліції України не вжито дієвих заходів щодо розкриття злочинів, питома
вага яких минулого року становила
лише 42 %. Залишилися нерозкритими 49 % умисних вбивств (із 3024 зареєстрованих), 42 % розбійних нападів (із 3524), 62 % грабежів (із 22 077),
75 % крадіжок із квартир (із 21 376),
що свідчить про недостатній захист
особи, суспільства та держави.
Ліквідація спеціальних підрозділів
МВС України та незабезпечення подальшого належного оперативного
супроводу органами Національної
поліції України негативно вплинули на розкриття і розслідування
злочинів з ознаками організованої
злочинності, пов’язаних зі збройним
конфліктом на сході України. З цих
же причин актуальним залишається
питання судового розгляду близько

500 кримінальних проваджень про
злочини, вчинені у складі організованих груп та злочинних організацій, у розумні строки.
Єдиним державним органом, спеціально створеним для боротьби з організованою злочинністю, залишилися
спеціальні підрозділи Служби безпеки
України, які з огляду на компетенцію
за останні шість років виявили від 5 %
до 12 % від загальної кількості організованих груп та злочинних організацій.
Реформування правоохоронних органів у сфері боротьби зі злочинними
угрупованнями і послаблення їхньої
роботи в Україні не кореспондується
з вимогами міжнародних нормативно-правових актів та чинного внут
рішньодержавного законодавства,
якими протидію організованій злочинності віднесено до основних пріоритетів.
Упродовж останніх трьох десятиліть організована злочинність визнається у світі одним із найгостріших
викликів сучасності. Висока організованість, набуття транснаціональних зв’язків перетворюють її на глобальну небезпеку для світової цивілізації та міжнародного правопорядку,
створюють непереборні перешкоди
для соціально-економічного прогресу людства.
Транснаціональний характер організованої злочинності, яка виходить
за межі однієї держави, обумовлює
географічну віддаленість різних ланок її структур, що суттєво ускладнює їх виявлення та ліквідацію.
Через різке зростання організованої злочинності та її масштаби, що
становить загрозу внутрішній безпеці і стабільності суверенних держав, з метою визначення шляхів та
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народному рівні також становлять:
Рішення Ради Європи «Корупція
і організована злочинність у країнах,
які знаходяться у періоді перебудови
(Октопус)» від 3 грудня 1997 р. [6],
Рекомендація Європейського Союзу
про запобігання та контроль організованої злочинності: Стратегія ЄС
на початок нового тисячоліття від
1 січня 2000 р. (2000/C 124/01) [7],
Рекомендація Комітету міністрів
Ради Європи «Керівні принципи
боротьби з організованою злочинністю» від 19 вересня 2001 р.
Протидію організованій злочинності визначено метою та однією зі сфер
співробітництва Азербайджанської
Республіки, Грузії, Республіки
Молдова, Республіки Узбекистан та
України, що закріплено в Ялтинській
хартії ГУУАМ від 7 червня 2001 р. [8]
та Угоді про співробітництво між
Урядами держав – учасниць ГУУАМ
у сфері боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів,
затвердженій постановою Кабінету
Міністрів України від 24 жовтня
2002 р. № 1572 [9].
Низкою інших міжнародних документів, прийнятих ООН та Радою
Європи, врегульовано окремі питання запобігання злочинним угрупованням у сферах незаконного обігу
наркотичних засобів і психотропних
речовин, зброї та вибухових пристроїв, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, міграції,
боротьби з тероризмом тощо.
Організована злочинність безпосередньо загрожує національній безпеці та демократичному розвитку
України, підриває конституційний
устрій і державний суверенітет як
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засобів зміцнення й удосконалення
національних можливостей та міжнародного співробітництва у боротьбі з організованою транснаціональною злочинністю 23 грудня 1994 р.
прийнято Неапольську політичну
декларацію і Глобальний план дій
проти організованої транснаціональної злочинності [3], якими закладено
ґрунт для узгоджених і ефективних
глобальних дій у боротьбі з цим видом злочинності та попередження її
подальшого розповсюдження.
Занепокоєність зростанням загрози
організованої злочинності для глобальної небезпеки та кримінального
правосуддя, усвідомлення, що вона
в національних і транснаціональних
аспектах дестабілізує міжнародні відносини, включаючи міжрегіональне,
регіональне, субрегіональне і двостороннє співробітництво, за допомогою
впливу на політику, засоби масової інформації, органи державного управління, судову владу та економіку за
рахунок створення структур комерційного і підприємницького характеру, спонукали до укладення Рамкової
конвенції Організації Об’єднаних
Націй проти організованої злочинності від 21 липня 1997 р. [4]
Для сприяння співробітництву
в справі більш ефективного запобігання та боротьби з цим явищем
планетарного масштабу резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї ООН
від 15 листопада 2000 р. прийнято
Конвенцію проти транснаціональної
організованої злочинності, ратифіковану Законом України від 4 лютого
2004 р., з протоколами до неї [5].
Правову основу взаємодії у сфері протидії організованим групам
та злочинним організаціям на між-
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за своїми масштабами, так і за руйнівним впливом, у зв’язку з чим її
особливу небезпечність визнано на
законодавчому рівні.
Відповідно до Закону України
«Про основи національної безпеки
України», поширення організованої
злочинної діяльності належить до
основних реальних та потенційних
загроз національній безпеці України,
стабільності в суспільстві у сфері державної безпеки (ст. 7 цього Закону).
Боротьбу з організованою злочинністю включено до основних напрямів
державної політики з питань національної безпеки, зокрема в зовнішньополітичній, воєнній сферах та
сфері безпеки державного кордону –
участь у заходах і боротьба з організованими злочинними угрупованнями, у тому числі міжнародними, та
міжнародним тероризмом, у сфері
державної безпеки – зосередження
ресурсів і посилення координації діяльності правоохоронних, розвідувальних і контррозвідувальних органів для боротьби з організованою
злочинністю та наркобізнесом (ст. 8).
Протидію цьому явищу, зважаючи
на його вплив на всі сфери суспільних відносин, регламентовано окремим Законом України «Про організаційно-правові основи боротьби
з організованою злочинністю».
З метою зменшення проявів організованої злочинності, зміцнення соціальної та політичної стабільності
у державі, зростання довіри інститутів громадянського суспільства
до органів державної влади, підвищення рівня захищеності громадян
від злочинних посягань, зміцнення
позитивного іміджу України у світі та її інвестиційної привабливос-

ті Указом Президента України від
21 жовтня 2011 р. № 1000/2011 схвалено Концепцію державної політики
у сфері боротьби з організованою злочинністю. Розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 25 січня
2012 р. № 53-р затверджено План заходів щодо реалізації Концепції, розрахований до 2017 року.
Проведення оперативно-розшуко
вих заходів, спрямованих на виявлення та припинення діяльності
організованих груп або злочинних
організацій, що здійснюють операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
є основною умовою підвищення
ефективності діяльності правоохоронних органів відповідно до Плану
заходів на 2016 рік із запобігання та
протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України і Національного банку
України від 11 лютого 2016 р. № 103.
Концепцією розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженою Указом Президента України від
14 березня 2016 р. № 92/2016, боротьбу з організованою злочинністю визначено одним із основних завдань
цього сектору, а ефективне виконання Національною поліцією України
функцій у вказаній сфері названо
умовою адекватного реагування на
загрози національній безпеці.
Масштаби організованої злочинності є реальною загрозою становленню соціально-економічних реформ
і входженню України до світового
співтовариства, зокрема до європей-
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чинної кваліфікації, високою латентністю, транснаціональними зв’язками, обумовленими геополітичним
положенням України.
Це потребує адекватного реагування та вищого рівня протидії організованій злочинності шляхом
створення спеціалізованого відокремленого підрозділу Національної
поліції України.
Про перевагу утворення підрозділу з таким статусом свідчить європейська та світова практика. В тих
країнах, у яких органи боротьби з
організованою злочинністю функціонують окремо від інших оперативних служб у системі органів внутрішніх справ (поліції), ефективність
їхньої діяльності є набагато вищою
(Велика Британія, Ізраїль, Італія,
Румунія, Словацька Республіка, США,
Франція та інші) [11].
Викладене дає змогу зробити низку важливих висновків.
Протидія організованій злочинності в Україні з урахуванням криміногенної ситуації не втратила актуальності, про що свідчать укладені та
ратифіковані міжнародні договори
і взяті у зв’язку з цим Україною зобов’язання. Натомість ефективність
діяльності органів Національної поліції України з викриття організованих груп та злочинних організацій
суттєво знизилась.
Спираючись на досвід роботи
Головного управління по боротьбі
з організованою злочинністю МВС
України та аналогічних спеціальних
підрозділів іноземних держав, доцільним є створення у складі Національ
ної поліції України системи спеціальних відокремлених підрозділів з
протидії організованій злочинності.
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ської спільноти, яка характеризується
високим рівнем розвитку демократії,
пріоритетом прав людини, верховенством права, високими стандартами
безпеки, добробуту та рівня життя.
Посилення співробітництва у сфері
юстиції, свободи та безпеки, зокрема
в боротьбі з кримінальною та незаконною організованою чи іншою діяльністю, належить до основних цілей асоціації між Україною та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами відповідно до Угоди
про асоціацію, ратифікованої Законом
України від 16 вересня 2014 р.
Контроль над організованою злочинністю, особливо транснаціональною, вважається найвищим пріоритетом для Європейського Союзу
і частиною його міжнародної політики [10].
Питання протидії організованій
злочинності посідають важливе місце у Річній національній програмі
співробітництва Україна – НАТО
на 2016 рік, затвердженій Указом
Президента України від 12 лютого
2016 р. № 45/2016, якою підвищення
рівня ефективності роботи судових
та правоохоронних органів у цій сфері віднесено до основних напрямів
реформування системи судоустрою,
судочинства та суміжних правових
інститутів і визнано основним напрямом забезпечення економічної
безпеки та ключовою умовою економічного зростання.
Організована злочинність є найбільш небезпечною і складною формою злочинності, яка орієнтується
на системну, масштабну й багатоаспектну кримінальну діяльність,
характеризується підвищенням зло-
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1. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ» [Електронний
ресурс] / Верховна Рада України: офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.
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Сваток Г., Шмаленя С. Стан протидії органами Національної поліції
України організованій злочинності в сучасних умовах: ефективність та
відповідність міжнародним стандартам.
У статті на підставі аналізу міжнародних договорів та внутрішньодержавного законодавства розкрито небезпеку організованої злочинності для світу
загалом та України зокрема. Наведено дані про низьку ефективність протидії
організованій злочинності органами Національної поліції України. Показано
необґрунтованість реформи спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю органів внутрішніх справ унаслідок втрати їх актуальності.
Ключові слова: протидія організованій злочинності; транснаціональна організована злочинність; державні органи, спеціально створені для боротьби
з організованою злочинністю; Національна поліція України.
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Сваток Г., Шмаленя С. Состояние противодействия органами
Национальной полиции Украины организованной преступности в современных условиях: эффективность и соответствие международным
стандартам.
В статье на основании анализа международных договоров и внутригосударственного законодательства раскрыта опасность организованной преступности для мира в целом и Украины в частности. Приведены данные о
низкой эффективности противодействия организованной преступности органами Национальной полиции Украины. Показана необоснованность реформы специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью
органов внутренних дел вследствие утраты их актуальности.
Ключевые слова: противодействие организованной преступности; транснациональная организованная преступность; государственные органы, специально созданные для борьбы с организованной преступностью; Национальная
полиция Украины.
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Svatok H., Shmalenia S. Counter status organized crime by the National
Police of Ukraine in modern conditions: efficiency and compliance with international standards.
The article is based on an analysis of international treaties and domestic law reveals the dangers of organized crime to the world in general and Ukraine in particular. The data about the low efficiency of combating organized crime by the National
Police of Ukraine. Showing unfounded reform of special units to combat organized
crime of the Interior through the loss of their relevance.
Keywords: combating organized crime; transnational organized crime; government agencies specifically designed to combat organized crime; National Police
of Ukraine.
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Цього року вийшла друком монографія Галини Задорожньої
«Конституційно-правовий статус глави держави в Україні та
зарубіжних країнах: порівняльний аналіз»1.

А

поза увагою вчених, та дослідити їх
у запропонованій праці. Ними є: нормативна регламентація конституційно-правового статусу глави держави,
методологія дослідження його статусу, правосуб’єктність глави держави,
принципи його конституційно-правового статусу, видовий аналіз його
компетенції в аспекті функціональних зносин з іншими органами державної влади, гарантії конституційно-правового статусу глави держави,
а також шляхи удосконалення його
статусу на досвіді зарубіжних країн
тощо.
Так, заслуговують на увагу обґрунтування автора монографії щодо
нетотожності таких понять, як «правове регулювання» і «нормативна
регламентація» правового статусу
глави держави, оскільки перше, на
його думку, являє собою установчу
дію норм і принципів права на суспільні відносини, в результаті якої
забезпечується базове юридичне підпорядкування та впорядкування цих
відносин на основі конституційних
приписів, натомість термін «нормативна регламентація правового статусу глави держави» означає такий
спосіб унормування змістовно близьких, однорідних суспільних відносин, якому властивий підвищений
ступінь процесуальної деталізації та
конкретизації.
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ктуальність дослідження конституційно-правового статусу глави держави в Україні
та зарубіжних країнах зумовлена незавершеністю конституційно-правової, муніципальної, адміністративної,
правоохоронної реформ в Україні, що
передбачає, поряд з іншим, реорганізацію системи органів державної влади, перерозподіл функцій і державно-владних повноважень, визначення
оновленого формату публічно-правових зносин між ними тощо. Зважаючи
на нагальну необхідність проведення
державно-правових реформ в Україні,
орієнтованих на європейські стандарти, здійснення порівняльного аналізу конституційно-правового статусу
глави держави в Україні та зарубіжних країнах на рівні монографічного
дослідження вчасне і доцільне.
Структура монографії є такою, що
забезпечує комплексне вивчення та
обґрунтування правового статусу
глави держави в аспекті порівняльного аналізу.
У першому розділі роботи автор
проаналізував широке коло джерел
права, присвячених доктринальним
дослідженням правового статусу
глави держави в Україні та зарубіжних країнах, завдяки чому вдалося не
лише вказати на здобутки, отримані
дослідниками у цій сфері, а й виявити низку питань, що залишилися

1
Див.: Задорожня Г.В. Конституційно-правовий статус глави держави в Україні та зарубіжних країнах:
порівняльний аналіз: [моногр.] / Задорожня Г.В. – К.: Алерта, 2016. – 552 с.
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Другий розділ монографії присвячено методології дослідження конституційно-правового статусу глави держави в Україні та зарубіжних
країнах, а також ґенезі його статусу
в країнах, що належать до різних
правових сімей (романо-германська, англосаксонська, традиційна,
релігійна). Дослідивши ґенезу конституційно-правового статусу глави держави в Україні та зарубіжних
країнах, автор зміг дійти певних
висновків щодо специфіки статусу
глави держави у тій чи іншій правовій системі, а також вказати на неприйнятність певного зарубіжного
досвіду в процесі національного державотворення (наприклад, монархічної та колегіальної юридичних форм
глави держави).
Третій розділ монографії присвячено поняттю та елементам конституційно-правового статусу глави
держави в Україні та зарубіжних
країнах. Автор сформулював дефініцію «конституційно-правовий статус
глави держави», під якою пропонує
розуміти його особливий стійкий
правовий стан у системі органів державної влади, визначений і гарантований Конституцією і законами
України, що формується з таких елементів, як правосуб’єктність, принципи, компетенція, гарантії та юридична відповідальність.
У монографії досліджене питання
правосуб’єктності глави держави,
сформульоване його авторське визначення, обґрунтована наявність
таких його складових, як вимоги до
кандидата на пост глави держави,
титульне представництво, строковість чи безстроковість перебування особи на посту, порядок зайняття

поста і припинення його повноважень. Дослідження цього питання в
площині порівняльного аналізу національного і зарубіжного досвіду
дало автору підстави запропонувати
цілком прийнятні новели до законодавства України стосовно оптимізації конституційно-правового статусу
глави держави.
Четвертий розділ монографії присвячено компетенції глави держави
як основоположному елементу конституційно-правового статусу глави держави. Автор, досліджуючи
цей розділ, не тільки сформулював
предметні визначення компетенції
глави держави, як-от: «представницька компетенція», «установча
компетенція», «контрольна компетенція», а й розкрив зміст і способи
їх реалізації, дослідив специфіку
кожної з них. Важливим є висновок
автора про законодавчу недоврегульованість відносин, які виникають
між Президентом України та органами виконавчої влади, що компенсується ухваленням главою держави
низки указів, які, проте, не можуть
заміняти законодавчі акти у цій сфері, оскільки таке може призвести
не лише до «позаконституційного»
розширення компетенції президента
і чергової політичної кризи, а й порушення вимог статті 92 Конституції
України.
Крім того, у висновках четвертого
розділу монографії обґрунтовано ряд
законодавчих пропозицій, що спираються на державотворчий досвід демократичних країн світу. Наприклад,
автор пропонує звузити установчу
компетенцію Президента України
призначати і звільняти з посад голів
місцевих державних адміністрацій,
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тання є неможливою впродовж всієї
історії незалежної України. Тому
логічною є пропозиція науковця
ухвалити Закон України «Про імпічмент Президента України» або «Про
відповідальність вищих органів державної влади», оскільки ухвалення Закону України «Про спеціальні
тимчасові комісії» не вирішить окресленої проблеми.
Загалом варто визнати, що монографія містить чимало теоретичних і практичних рекомендацій,
які можуть бути покладені в основу
конституційно-правової реформи в
Україні.
Водночас монографія не позбавлена певних недоліків. Наприклад,
з огляду на тематику праці розгляд
ґенези конституційно-правового статусу глави держави в Україні та зарубіжних країнах, звісно, цілком
виправданий, завдяки чому можна
дослідити питання від конкретного
до загального, від частини до цілого,
проте надмірна конкретизація ґенези
статусу глави держави дещо обтяжує
монографічне дослідження.
Підсумовуючи рецензію, варто
визнати достатньо високий науковий і теоретичний рівень монографії. Результати цієї розвідки можуть
успішно використовуватися у проведенні галузевих і міжгалузевих
досліджень, конституційно-правовому реформуванні органів державної влади.
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що зумовлює внесення системних
змін до Конституції України стосовно розширення повноважень органів
місцевого самоврядування та ліквідації місцевих державних адміністрацій.
П’ятий розділ монографії присвячено гарантіям та відповідальності
як елементам конституційно-правового статусу глави держави в Україні
та зарубіжних країнах. На основі
узагальненого аналізу національного
і зарубіжного конституційних законодавств автор робить висновок про
те, що систему гарантій конституційно-правового статусу глави держави
складають: конституційно-правові,
процесуально-організаційні, матеріально-фінансові, організаційно-правові та атрибутивно-церемоніальні
гарантії. З метою забезпечення відкритості та прозорості матеріальнофінансового забезпечення вищих
органів державної влади і їх посадових осіб запропоновано доповнити статтю 92 Конституції України
частиною четвертою такого змісту:
«Матеріально-фінансове забезпечення Президента України, народних
депутатів України і членів Кабінету
Міністрів України встановлюється
виключно законом, положення якого
не підлягають засекреченню».
Як справедливо стверджує автор,
практична реалізація інституту імпічменту в Україні через законодавчу недоврегульованість цього пи-
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Стандарти міжнародноправового регулювання
праці та їх упровадження
у законодавство України

Віктор НОСЕНКО,
прокурор Чернігівської області,
старший радник юстиції,
кандидат юридичних наук

Забезпечення регулювання міждержавних відносин, спрямованих на захист основних трудових прав людини, а також міжнародне трудове право є частинами міжнародного захисту
прав людини. Сáме міжнародне трудове право – необхідна
складова інституту захисту прав людини в сучасному між
народному праві.
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вах інтегрування України у світову
економіку не може здійснюватися
без урахування міжнародних трудових стандартів, що включають
упорядковану систему міжнародних
норм і принципів, розроблених на
основі взаємних угод між державами
щодо питань, пов’язаних із визнанням та закріпленням основних прав
людини у сфері праці, регламентуванням найманої праці та її окремих
умов, захистом індивідуальних і колективних інтересів працівників, визначенням основ правового статусу
трудових мігрантів, регулюванням
праці окремих категорій працівників, формуванням соціальної політики та визначенням її пріоритетів [3].
10 травня 1944 р. у Філадельфії
було прийнято Декларацію про цілі
та завдання Міжнародної організації
праці (Філадельфійська декларація
1944 pоку), яка визначила основні
завдання МОП на черговому етапі її
діяльності та, по суті, стала програмою подальшого розвитку трудового
права [4].
Основною метою міжнародно-правового регулювання праці є поступове поліпшення умов праці та життя
найманих працівників, членів їх сімей, розширення та гарантування їх
трудових прав. Для досягнення цієї
мети Статутом Міжнародної організації праці передбачено: регулювання робочого часу зі встановленням
максимальної тривалості робочого
тижня та робочого дня; регулювання
ринку праці; запобігання безробіттю; відповідність заробітної плати
гідним умовам життя; захист працівників від професійних захворювань
та нещасних випадків на виробництві; охорону праці дітей, підлітків
та жінок; забезпечення працівни-

№ 4 (178) квітень 2016

даптація національного законодавства до міжнародноправового регулювання праці
є дуже важливою, а у світлі сучасних
процесів прагнення та руху України
до стандартів Європейського Союзу,
зокрема й у галузі трудових правовідносин, – актуальною і життєво
необхідною.
Дослідженню міжнародного трудового права присвячено праці багатьох авторів, зокрема, його існування як особливої галузі вже
давно обґрунтовували такі юристи,
як Н. Волгін, С. Іванов, В. Чхиквадзе,
Ц. Ямпольська, Г. Тункін, Е. Аме
тистов, Л. Мингазов, Г. Каттиг, І. Янулов, М. Геновський, Е. Гамільшег,
Б. Благоєв, Н. Валтікос, Л. Трокле,
Г. Ліон-Кан, C. Злупко, B. Васильченко, Н. Аншина.
Метою цього дослідження є аналіз міжнародних трудових актів,
визначення теоретичних і практичних проблем щодо удосконалення
національної системи державного
управління трудових правовідносин
з урахуванням міжнародних трудових стандартів.
Згідно зі ст. 9 Конституції України,
чинні міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою, є частиною націо
нального законодавства України [1].
До того ж, у ст. 8-1 Кодексу законів
про працю (КЗпП) України визначено, що, якщо міжнародним договором
або міжнародною угодою, в яких бере
участь Україна, встановлено інші
правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про працю, то застосовуються правила міжнародного
договору або міжнародної угоди [2].
Розвиток державного регулювання
соціально-трудових відносин в умо-
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ків похилого віку та інвалідів; захист працівників-мігрантів; визнання
принципу рівної заробітної плати за
однакову працю; визнання свободи
асоціацій, організацію професійного
та технічного навчання [5].
Система міжнародно-правового регулювання з питань праці становить
основу національної політики зайнятості у більшості країн світу, в тому
числі й Україні, трудове законодавство якої включає велику кількість
міжнародно-правових актів про працю. Водночас сьогодні загострюється
проблема відповідності національного законодавства міжнародним стандартам, конвенціям Міжнародної організації праці.
Міжнародні трудові стандарти –
це своєрідна нормативна субстанція
міжнародного трудового права, що
відображає результати діяльності
держав і направлена на внесення
до ринкової економіки соціальних
цінностей. Змістом цих стандартів є концентроване відображення
досвіду багатьох країн, результат
прискіпливого відбору найбільш
цінних та універсально значимих
норм і положень національних систем трудового права, створення оригінальних синтетичних правил за
участю юристів, які представляють
існуючі системи правового регулювання праці, підсумок зіткнення різноманітних думок та підходів, різнорідних політичних сил та інтересів,
ідеологічних концепцій, знаходження компромісних юридичних формул, трансформованих у міжнародні
норми [6].
У Конституції України закріплено право на працю і соціальний захист громадян України та іноземців,
що проживають в Україні. Зокрема,

утверджено право на працю кожного, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку особа
вільно обирає або на яку вільно погоджується. Гарантуючи це право,
держава, як визначено в Основному
Законі, створює умови для повного
здійснення громадянами права на
працю, дає рівні можливості у виборі професій та роду трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки
і перепідготовки кадрів відповідно
до суспільних потреб.
Таким чином, за Конституцією
України кожен має право на працю,
тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого
державного мінімального розміру;
право на вільний вибір професії,
роду занять і виду діяльності, не забороненої законом, а також місця роботи відповідно до своїх здібностей;
право на належні, безпечні і здорові
умови праці. Згідно з законодавством
України, примушування до праці та
використання примусової праці в
будь-якій формі не допускається [1].
Одним із основних документів
у системі джерел міжнародного
трудового права вважається Загальна декларація прав людини. Важливими джерелами міжнародного
трудового права є також прийнята
в рамках ООН Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1966 pік), яка набула чинності для України 7 квітня
1969 p., Конвенція ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо
жінок (1979 pоку, діє в Україні з 3 вересня 1981 p.), Конвенція про права
дитини (1989 pік), яка набрала чинності для України 27 вересня 1991 p.,
Міжнародна конвенція про захист
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ального походження, віку, сімейного
стану, що призводять до порушення
рівності можливостей у галузі праці й занять. Принцип рівності праці
закріплено, зокрема, у конвенціях:
№ 29 «Про примусову чи обов’язкову працю» (1930 pік), № 87 «Про
свободу асоціації і захист права на
організацію» (1948 pік), № 98 «Про
застосування принципів права на організацію та на ведення колективних
переговорів» (1949 pік), № 100 «Про
рівну винагороду чоловіків і жінок за
працю однакової цінності» (1951 pік),
№ 105 «Про скасування примусової
праці» (1957 pік), № 111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять»
(1958 pік), № 138 «Про мінімальний
вік прийому на роботу» (1973 рік) [4].
Також у межах виконання Плану
дій щодо лібералізації візового режиму з Європейським Союзом Верховна
Рада України ухвалила Закон України
«Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації
з правом Європейського Союзу»
від 12 листопада 2015 р. № 785-VІІІ,
яким ст. 2-1 КЗпП України викладено
у новій редакції. Так, забороняється
будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу
рівності прав і можливостей, пряме
або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, гендерної
ідентичності, сексуальної орієнтації,
етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я,
інвалідності, підозри чи наявності
захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних
обов’язків, місця проживання, член-
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прав усіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей 1990 pоку тощо.
Не можна оминути увагою, що право на працю – одне з основних прав
людини, проголошене у Загальній
декларації прав людини 1948 року.
Згідно зі ст. 23 Декларації, кожна
людина має право на працю, вільний
вибір роботи, справедливі і сприятливі умови праці, належні умови
професіональної підготовки, соціальний захист, соціальну та медичну
допомогу, самостійність, соціальну
інтеграцію й участь у житті суспільства [7].
У Міжнародному пакті про економічні, соціальні й культурні права
зазначено, що право на працю – це
право кожної людини отримати
можливості заробляти собі на життя
працею, яку вона вільно обирає або
на яку вільно погоджується [8].
Відповідно до ст. 2 КЗпП України,
право громадян України на працю,
тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого
державою мінімального розміру,
включаючи право на вільний вибір
професії, роду занять і роботи, забезпечує держава. Держава також створює умови для ефективної зайнятості
населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці й підвищенню трудової кваліфікації, а за необхідності
забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті переходу
на ринкову економіку.
Основний принцип міжнародно-правового регулювання праці –
рівність у здійсненні прав і свобод
людини. Рівність праці виключає
дискримінацію, яка означає будь-яку
відмінність, недопущення або перевагу, що встановлюються за ознакою
раси, статі, релігії, іноземного, соці-
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ства у професійній спілці чи іншому
об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення
до суду чи інших органів по захист
своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав,
за мовними або іншими ознаками, не
пов’язаними з характером роботи або
умовами її виконання.
Звичайно, внесення цієї поправки до Кодексу законів про працю
України є дуже актуальним і відповідає прагненням України як держави приводити норми національного
законодавства у відповідність до
європейських. Але водночас не треба забувати, що чинний Кодекс законів про працю України був прийнятий ще в 1971 році, і попри численні
зміни, внесені за часів незалежності, є застарілим нормативним актом,
що не відповідає вимогам сучасності. Давно є актуальним прийняття
нового сучасного Трудового кодексу, тому Верховною Радою України
5 листопада 2015 р. у першому читанні за основу було прийнято його
проект за № 1658 [9].
Проект Трудового кодексу складається з дев’яти книг (368 статей),
а також Заключних і Перехідних положень.
Дуже важливим і революційним є
той факт, що цей нормативний акт
пристосовує трудове законодавство
України до європейських стандартів.
Положення Трудового кодексу спрямовані на адаптацію трудового законодавства України до
Європейської соціальної хартії (переглянутої) та інших міжнародно-правових актів: Загальної декларації прав людини, Міжнародного
пакту про економічні, соціальні

і культурні права, конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації
праці.
Виключено дискримінаційне обмеження на звільнення за власною ініціативою працівників, які працюють
за строковим трудовим договором.
Передбачено, що акти трудового
законодавства регулюють відносини
з дня набрання ними чинності і не
мають зворотної сили, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують матеріальну та дисциплінарну відповідальність особи.
Встановлена норма щодо застосування актів законодавства однакової
юридичної сили, якими регулюються трудові відносини, у разі їх неузгодженості. У такому випадку застосовується акт, який є спеціальним
для цих відносин. У разі неоднозначного трактування прав працівника
або роботодавця, коли є можливість
прийняття рішення на користь того
або іншого, рішення приймається на
користь працівника [9].
Таким чином, можемо зробити висновок, що адаптація трудового законодавства Україною є необхідною
складовою виконання міжнародних зобов’язань держави та реалізації узгодженості трудового права
України з міжнародними трудовими
стандартами, закріпленими у ратифікованих та загальних конвенціях Організації Об’єднаних Націй,
Міжнародної організації праці, нормах Європейського Союзу.
Звичайно, першим ефективним кроком у врегулюванні трудових правовідносин в Україні та їх адаптації
до стандартів міжнародно-правового
регулювання праці буде саме прийняття нового Трудового кодексу.
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Носенко В. Стандарти міжнародно-правового регулювання праці та їх
упровадження у законодавство України.
На основі дослідження основних засад регулювання міждержавних відносин, спрямованих на захист трудових прав людини, висвітлено важливість
імплементації норм міжнародного трудового права в законодавство України
в аспекті прийняття нового Трудового кодексу.
Ключові слова: трудове право; міжнародно-правове регулювання праці;
право на працю; дискримінація.
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Носенко В. Стандарты международно-правового регулирования труда
и их внедрение в законодательство Украины.
На основе исследования основных принципов регулирования межгосударственных отношений, направленных на защиту трудовых прав человека,
освещена важность имплементации норм международного трудового права
в законодательство Украины в аспекте принятия нового Трудового кодекса.
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Nosenko V. The standards of international legal regulation of labour
and their implement to the legislation of Ukraine.
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Ключ
до успішної правової держави –
у подоланні «поборів»

Олег СЕНЮК,
військовий прокурор
Західного регіону України,
полковник юстиції

Вектором роботи військових прокурорів Західного регіону
України сьогодні, як і торік, є невпинна, щоденна та клопітка
робота з викриття і викорінення корупції. Усе починається, як
то кажуть, з тилу: проводиться моніторинг стану законності
у піднаглядних формуваннях та структурах, налагоджується
взаємодія з правоохоронними органами: оперативними підрозділами СБУ, Національною поліцією України. А далі – це вже
розвиток справи…

26

військова прокуратура

М

30 кримінальних проваджень із категорії корупційних. Це справи про корумпованих прикордонників і митників, а також посадовців державних
підприємств, які опікувалися обороноздатністю держави.
Нерідко можна почути, що всі дії
у боротьбі з корупцією в Україні
є марними. Так це не так! Треба чесно визнати: в країні є структури, що
протидіють і викорінюють хабарництво. Одна із них – військова прокуратура Західного регіону України.
Серед показових проваджень
названої прокуратури є затримання колишнього заступника директора – начальника відділу мате
ріально-технічного забезпечення
ДП «Житомирський бронетанковий
завод» Л. та його поплічника, керівника ТОВ «Укрвагонремтранс» С.,
за підозрою у заволодінні коштами
державного підприємства у сумі понад 23 млн грн. Указані гроші, виділені державою на ремонт 90 одиниць
бронетанкової техніки для зони АТО,
незаконно, за попередньою змовою, у період з 16 липня 2014 р. по
19 січня 2015 р. були перераховані
з банківського рахунку держпідприємства на рахунок приватної фірми.
За даними слідства, підприємство,
яке очолює С., є фіктивним, тобто
«Житомирський бронетанковий завод» розраховувався за неіснуючі
комплектуючі – запчастини для бронетехніки.
Обом правопорушникам на підставі
зібраних доказів слідчі військової прокуратури Західного регіону України за
оперативного супроводу Управління
захисту економіки у Житомирській
області та УСБУ у Львівській області
20 січня 2016 р. повідомили про підоз-
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инула лише перша чверть
року. Тільки розпочинається боротьба з вищою
офіцерською корупцією. Але одразу
помітні наші справи: гучні затримання «на гарячому» високих чинів і відомих імен, дедалі більшими стають
суми хабарів, на яких, власне, і ловить корупціонерів військова прокуратура регіону в тісній та плідній
співпраці з силовиками, антикорупційними структурами.
Ми докладемо усіх зусиль, аби не
спав спокійно і не забував про відповідальність та невідворотність покарання жоден хабарник, який у складні для держави часи намагається
урвати від бюджету, нахабно вимагати і отримувати від пересічних громадян «винагороди». Пильності ми
не втрачаємо – ні на мить, ні на день!
Так, упродовж першої чверті
2016 року військовими прокуратурами гарнізонів Західного регіону
України розпочато 37 кримінальних
проваджень з ознаками корупції, що
вп’ятеро більше, ніж за аналогічний
період минулого року (у І кварталі
2015 році – 7 зареєстрованих проваджень). Це є одним із найкращих
результатів серед прокуратур обласного рівня. З огляду на такі показники, середнє навантаження на одного
слідчого Західного регіону в місяць
сягає 11 проваджень. Бо слідчих на
вісім областей – усього 25. Це показово свідчить, що військові прокурори
діють цілеспрямовано, безкомпромісно і по-військовому – згідно з усіма вимогами статутів і законів.
Слід зазначити, що слідчими військових прокуратур гарнізонів та
апарату Західного регіону України
завершено та скеровано до суду
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ру: директору – начальнику відділу
матеріально-технічного забезпечення
ДП «Житомирський бронетанковий
завод» Л. – за вчинення злочину, визначеного у ч. 5 ст. 191 Кримінального
кодексу (далі – КК) України (при
власнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем), а директору
ТОВ «Укрвагонремтранс» С. – за ч. 5
ст. 27 і ч. 5 ст. 191 КК України.
60 діб тримання під вартою або
30 млн грн застави – таким є рішення
Шевченківського райсуду м. Львова
від 21 січня 2016 р. щодо директора
держпідприємства. Того ж дня запобіжний захід обрано і керівнику
приватного підприємства: тримання
під вартою, а як альтернатива – можливість внесення застави розміром
25 млн грн.
Зловмисники намагалися чинити
опір системі й оскаржити рішення
суду першої інстанції. Але колегія Апеляційного суду Львівської
області погодилася з аргументами
військової прокуратури Західного
регіону України у кримінальному
провадженні і залишила рішення
Шевченківського районного суду
м. Львова в силі. Адже досудовим
розслідуванням у кримінальному
провадженні здобуто достатньо доказів для підозри вказаних осіб в інкримінованих їм злочинах.
Виявлення і викриття подібного
зухвальства – це невід’ємна умова у
боротьбі з корупцією. На продовження теми варто навести й інший приклад – затримання 3 лютого 2016 р.
директора ДП «Красилівський агрегатний завод» під час спроби дати
хабар розміром 23 тис. дол. США
і 2 тис. євро працівнику військової

прокуратури Хмельницького гарнізону за непритягнення до кримінальної відповідальності та повернення
близько 70 тис. дол. США, вилучених у нього під час обшуку 31 січня 2016 року. Хабар був запропонований прокурору у ході проведення
слідчих дій 31 січня, але прокурор,
займаючи принципову позицію,
того ж дня звернувся з відповідним
рапортом до прокурора гарнізону.
Саме під час спроби передачі хабара директора підприємства було затримано, а після – повідомлено про
підозру у вчиненні злочину, визначеного у ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція та надання неправомірної
вигоди службовій особі).
Указаний одіозний директор заводу і військові чиновники, його поплічники, – начальник Управління
технічного забезпечення логістики
командування Повітряних сил ЗСУ,
командир та заступник командира
однієї з військових частин – підозрюються у розкраданні 30 балкових
кріплень під крило БДЗ-УСК, призначених для авіаносців Су-24. За
даними проведеної перевірки встановлено, що це військове майно було
вкрадене зі складів військової частини на Хмельниччині з метою його використання для виконання контракту
із Республікою Індія. Ціна контракту
складала 18 млн дол. США.
Через відсутність на ринку України
комплектуючих для виготовлення
виробів, які за контрактом має постачати підприємство, його керівник
звернувся до начальника Управління
технічного забезпечення логістики
командування Повітряних сил ЗСУ
з пропозицією викрасти указані вироби за грошову винагороду з роз-
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чином країні долати подібні злочини, найменші її прояви? Відповідь
одна – виховувати свідомість громадян, державних службовців та високих чинів. Та не менш важливою
є тісна співпраця між усіма силовими структурами, управліннями,
підрозділами, які мають спільну
мету – цілковите подолання кругової
поруки. Без такої активної, узгодженої, фахової співпраці боротьба з корупцією не матиме ні ефективності,
ні плановості, ні результатів, про які
хотілося б повідомляти суспільству.
Далі – про роботу з виявлення фактів корупції на митниці.
27 лютого 2016 р. у ході обшуків
у службових приміщеннях пунктів пропуску відділів прикордонної
служби (ВПС) «Лужанка» і «Косино»
Мукачівського прикордонного загону виявлено та вилучено коштів на
суму понад 30 тис. грн, які зловмисники регіону отримували як хабар
за безперешкодний перетин товарів
через державний кордон України. Ці
гроші були, так би мовити, «касою»
однієї зміни, яка детально фіксувалася у «чорновій бухгалтерії». У журналі «обліку» були вказані не тільки
суми отриманих хабарів, а й факти
їх передачі іншим посадовим особам
відповідних відділів прикордонних
загонів.
Для встановлення цих «відносин»
та доведення, чи велася книга однією
особою, чи декількома і передавалася із зміни в зміну, буде проведена
ґрунтовна відповідна експертиза.
Утім прокурори не гають часу:
у визначений законом термін було
повідомлено про підозру у вчиненні
кримінального правопорушення, визначеного у ч. 1 ст. 368 КК України
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рахунку близько 1 тис. дол. США за
один виріб.
Зловмисники розробили цілу схему реалізації злочину: спершу держ
підприємство планувало провести
косметичний ремонт цих виробів, а
тоді – реалізовувати їх як нові вироби власного виробництва за міжнародним контрактом за ціною близько
46 тис. дол. США за один виріб. Це
при тому, що згідно з обліковими даними військової частини, залишкова
вартість одного виробу становить
1654 грн.
У цьому провадженні 2 лютого
2016 р. заступнику командира – головному інженеру військової частини повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення,
визначеного у ч. 3 ст. 410 КК України
(викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї,
бойових припасів, вибухових або
інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної
техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання
службовим становищем).
Директор «Красилівського агрегатного заводу» намагався уникнути кримінальної відповідальності
за вказаний злочин, але закон для
всіх один, і він має бути виконаний.
Кожен, хто його порушив, буде відповідати за свої вчинки. 5 лютого 2016 р.
Шевченківський районний суд міста
Львова обрав названому директору
міру запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою терміном 60 діб,
а як альтернативу – можливість внести заставу в розмірі 5 млн грн.
Це тільки два випадки з багатьох.
І одразу ж постає питання: яким
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(одержання неправомірної вигоди
службовою особою), начальнику
ВПС «Лужанка» та старшому зміни
цього ж відділу. Паралельно офіцери
прокуратури перевіряють інші епізоди регулярних поборів, здійснюваних військовослужбовцями прикордонної служби, відпрацьовують
їх причетність до систематичних вимагань та одержань неправомірних
вигод іншими посадовими особами
Державної прикордонної служби
Західного регіону України.
На жаль, до хабарів падкі не тільки
прикордонники, а й митники.
Так, 28 лютого 2016 р. військова прокуратура Західного регіону України
під час чергового одержання неправомірної вигоди затримала головного державного інспектора митного
поста «Львів-аеропорт» Львівської
митниці ДФС України у Львівській
області. Прикордонники, що працювали в одній зміні, «прокручували»
доволі завуальовані схеми поборів:
указували декотрим пасажирам на
порушення митних правил, а для
вирішення питання без складання
відповідних протоколів пропонували зайти до кімнати огляду. Серед
жертв нечистих на руку митників –
і українці, і громадяни інших країн.
Останнього разу співробітниця
прикордонної служби пообіцяла пасажирці за винагороду закрити очі
на вартість ввезеного товару і пропустити його без митного платежу. Іншими словами, не створювати навмисних штучних перешкод
під час переміщення краму на митну територію України з Республіки
Туреччина. І «попросила» за це
в землячки 300 дол. США. Проте
радість від зароблених грошей була

недовгою. Щойно посадовець зрозуміла, що правоохоронці її «ведуть»,
кинулася навтьоки, вирішивши
по дорозі викинути долари в унітаз,
аби уникнути кримінальної відповідальності за злочин. Щоправда, це їй
мало чим допомогло. Неправомірну
вигоду вилучили і додали до матеріа
лів справи.
Одразу після затримання проведено обшуки у службових приміщеннях митного посту «Львів-аеропорт»,
де виявлено і вилучено коштів на загальну суму понад 20 тис. грн у різній валюті. Згідно з законом, обшуки провели і за місцем проживання
фігурантів справи, де оперативники
також вилучили раніше отримані
гроші як неправомірну вигоду.
Зараз слідство відпрацьовує всіх
осіб, причетних до отримання поборів, не виключаючи і керівництво
митного поста аеропорту.
Розповідати про такі факти на
митниці можна багато, адже це непоодинокий епізод. Лише протягом
листопада 2015 – лютого 2016 років
у ході операції з викриття злочину
прокуратура зафіксувала ще 68 таких епізодів систематичного вимагання та одержання неправомірної
вигоди службовцями митниці на загальну суму понад 10 тис. дол. США.
Залежно від послуги, яку обіцяли
клієнтам, митники вимагали від
400 грн до 300 дол. США, які ховали де тільки могли: у шухлядах, шафах, навіть у вбиральнях. І кожному
«сприяли» на кордоні, аби все було
тихо і мирно.
Серед інших зафіксованих фактів
корупції в регіоні – одержання «чергової порції» неправомірної вигоди
обсягом 25 тис. грн і затримання «на
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Зараз слідство відпрацьовує версію причетності до вчинення злочину керівництва митного поста.
А дії самих правопорушників кваліфікуються за ч. 3 ст. 368 КК України
(одержання неправомірної вигоди,
поєднане з вимаганням).
Попадаються на отриманні неправомірної вигоди не тільки прикордонники та митники, але й податківці.
18 березня 2016 р. військова прокуратура Львівського гарнізону за оперативної підтримки Управління захисту економіки у Львівській області
Департаменту захисту економіки
Національної поліції України в рамках контролю за вчиненням злочину
задокументувала факт вимагання й
отримання хабара начальником відділу доходів і зборів з фізичних осіб
Державної податкової інспекції одного з районів у Львівській області
(ч. 3 ст. 368 КК України).
Хабар у розмірі 400 дол. США від
громадянки призначався за нестворення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності.
Виявили та вилучили гроші під час
проведення огляду службового кабінету посадовця.
Укотре повертаючись до корупції
в лавах прикордонників, наведемо
такий факт. 23 березня 2016 р. слідчі відділу військової прокуратури
Західного регіону України у взаємодії з оперативниками Управління
внутрішньої безпеки СБУ та представництва внутрішньої безпеки
СБУ у Львівській області в рамках
контролю за вчиненням злочину задокументували факт вимагання та
одержання неправомірної вигоди інспектором прикордонного контролю
ВПС «Ужгород» Чопського прикор-
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гарячому» зміни (трьох осіб) митного поста «Смільниця» Львівської
митниці. Операцію з викриття за
процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону провели 2 березня 2016 р. працівники УСБУ у Львівській області
спільно зі слідчими ГУ Національної
поліції у Львівській області.
Затримання митників проводили в ресторані, де вони після зміни
святкували день народження одного
з них.
Окрім виявлених і вилучених
у ході обшуків 25 тис. грн неправомірної вигоди, вдома в одного з посадовців знайдено ще 40 тис. грн. Їхнє
походження і законність з’ясовують.
Слід зазначити, що стежити за
митниками почали в січні цього
року після того, як до СБУ звернувся підприємець. У нього начальник
відділу митного оформлення посту
«Смільниця» Львівської митниці,
головний державний інспектор та інспектор цього відділу неодноразово
і систематично вимагали гроші за
безперешкодне перевезення дрібних
побутових товарів та незатягування
процесу розмитнення. Тоді ж відкрили кримінальне провадження.
За кожен автомобіль із побутовою технікою підприємця митники
вимагали 100 дол. США, за які не
проводили поглибленого огляду, не
створюючи таким чином штучних
перешкод у проходженні митного
контролю. Посадовці не зважали на
той факт, що підприємець не перевозив жодних заборонених предметів
та мав усі дозволи на товар.
Усі троє затриманих митників є
львів’янами, стаж їхньої роботи на
митниці перевищує 10 років.
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донного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Підполковник Д. за 10,2 тис.
дол. США хабара обіцяв громадянину України усунути перешкоди у переміщенні товарів через державний
кордон України.
Частину хабара – 5 тис. дол. США –
виявлено та вилучено під час огляду місця події та обшуку житла.
А затримано підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України вранці
того ж дня у приміщенні готелю в
м. Ужгород після отримання останньої частини неправомірної вигоди
у розмірі 3 тис. дол. США.
Прикордоннику повідомлено про
підозру у вчиненні злочину, визначеного у ч. 3 ст. 368 КК України
(одержання неправомірної вигоди,
поєднане з вимаганням), досудове
розслідування триває.
З-поміж численних випадків вимагань та одержань неправомірної
вигоди – викриття інспектора прикордонної служби ВПС «Павловичі»
Львівського прикордонного загону
старшого сержанта О., здійснене
24 березня 2016 р. в рамках контролю
за вчиненням злочину військовою
прокуратурою Львівського гарнізону за оперативної підтримки УСБУ
у Львівській області, Головного
управління по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю СБУ
та Управління захисту економіки
у Львівській області Національної
поліції України.
Військовослужбовець вимагав від
громадянина України кошти у розмірі понад 55 тис. грн, які мали стати
розрахунком за нестворення перешкод під час переміщення товарів

через державний кордон України.
У цьому епізоді йдеться про запчастини до автотранспортних засобів, хоча ввозив підприємець з-за
кордону кожного разу інший товар.
Від об’єкта імпорту і залежала сума
хабара.
Частина неправомірної вигоди у
розмірі 13 тис. грн та 100 дол. США
виявлена і вилучена під час проведення обшуку транспортного засобу
військовослужбовця, який знаходився в його користуванні. Затримання
зловмисника провели за допомогою
поліції, а наступного дня йому було
повідомлено про підозру у вчиненні
злочину, встановленого ч. 3 ст. 368
КК України.
Перші кроки щодо протидії корупції зроблено, утім, отримавши перші
успіхи, військові прокурори не повинні спочивати на лаврах. Навпаки,
це піднімає планку очікувань і з
боку суспільства, і з боку кожного
громадянина.
Додатково слід підкреслити, що за
кожним хабарем, корупційним діянням завжди стоїть чиєсь прізвище. Не
буває ефемерного злочину. Це завжди прямий, злий умисел, прийняття
пропозиції, обіцянки або одержання
службовою особою неправомірної
вигоди, підроблений підпис. А після
встановлення винних – конкретна
посада і обличчя правопорушника.
Кожне таке викриття здобувається
працею слідчого, його навантаженням та некорумпованістю. Це вкотре доводить: військові прокурори
Західного регіону України знають
свою справу, роблять усе задля досягнення і підтримання закону та
правопорядку і у військовому сере
довищі, і в інших державних органах.
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Поняття розумності строків
у кримінальному процесуальному
законодавстві України

проректор з наукової роботи
Національної академії
прокуратури України, кандидат
юридичних наук
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Георгій ПОПОВ,

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод 1950 року кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим
законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків
цивільного характеру або встановить обґрунтованість будьякого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
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едотримання розумних строків, зокрема, у кримінальному провадженні, може бути
захищено у судовому порядку, що
зокрема слідує з ст. 55 Конституції
України де вказано: кожному гарантується право на оскарження в суді
рішень, дій чи бездіяльності органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право після
використання всіх національних засобів правового захисту звертатися
за захистом своїх прав і свобод до
відповідних міжнародних судових
установ чи до відповідних органів
міжнародних організацій, членом
або учасником яких є Україна. Кожен
має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати
свої права і свободи від порушень і
протиправних посягань [1].
Проблематика дотримання розум
них строків у кримінальному процесі неодноразово ставала предметом наукових дискусій Ю. Аленіна,
В. Гончаренка, С. Заїки, В. Маляренка,
О. Рожнова, В. Тертишника, О. То
лочка, О. Штефана та інших вчених.
Метою статті дослідження змісту
та критеріїв визначення розумності
строків у кримінальному процесі
України.
Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 28 КПК
України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія
або процесуальне рішення повинні
бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються
строки, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій
та прийняття процесуальних рішень.
Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом

строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих
процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує
прокурор, слідчий суддя (в частині
строків розгляду питань, віднесених
до його компетенції), а судового провадження – суд.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з
урахуванням кількості підозрюваних,
обвинувачуваних та кримінальних
правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних
для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників
кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і
судом своїх повноважень [2].
КПК України також передбачає,
що підозрюваний, обвинувачений,
потерпілий мають право оскаржити
прокурору вищого рівня недотримання розумних строків слідчим,
прокурором під час досудового розслідування (ст. 308).
Прокурор вищого рівня зобов’язаний розглянути скаргу протягом
трьох днів після її подання і в разі
наявності підстав для її задоволення надати відповідному прокурору
обов’язкові для виконання вказівки щодо строків вчинення певних
процесуальних дій або прийняття
процесуальних рішень. Особа, яка
подала скаргу, невідкладно письмово повідомляється про результати її
розгляду.
Службові особи, винні в недотриманні розумних строків, можуть
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була дуже складною. Що стосується
кількості учасників, то їх було допитано, опитано та залучено для проведення очної ставки протягом відносно
короткого строку. Суд не вбачає, що
поведінка заявника значною мірою
вплинула на тривалість провадження.
З іншого боку, Суд дотримується думки, що головні затримки були спричинені тривалим розглядом справи
Солом’янським судом та відкладенням тридцяти засідань. Щодо цих відкладень засідань Суд зауважує, що,
навіть незважаючи на те, що декілька
разів суди вдавалися до примусового приводу осіб, які не з’являлися до
суду, вони також мали у своєму розпорядженні інші дієві механізми для
забезпечення явки зазначених осіб
(див. рішення від 4 квітня 2006 року у
справі «Кобцев проти України»). Уряд
не надав інформації про те, чи розглядали суди коли-небудь можливість застосування таких механізмів. Також,
як видається, не мала будь-якого результату і більшість заходів, вжитих
судом щодо примусового приводу
(див. вищезазначене рішення у справі
«Кобцев проти України») [4].
Також звернімося до справи
«Тодоров проти України» (заява
№ 16717/05) де Суд констатував: у
цій конкретній справі тривалість
кримінального провадження щодо
заявника була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку».
Так, у своєму рішенні від 12
січня 2012 року (остаточне від
12.04.2012 року) Суд зауважив, що
протягом провадження стосовно заявника були деякі затримки, що не
були пояснені Урядом в його зауваженнях. Вони включають дев’ятимісячну затримку між завершенням
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бути притягнуті до відповідальності,
встановленої законом.
Разом з тим, порушення вимоги
щодо розумності строків у кримінальному процесі, наприклад, під час
досудового розслідування, неодноразово ставали предметом розгляду
Європейського суду з прав людини
(далі – Суд). Так, у справі «Меріт
проти України» (заява № 66561/01)
заявник скаржився відповідно до
ст. 6 параграфа 1 Конвенції на нерозумну тривалість кримінального розслідування щодо нього. Суд
у своєму рішенні від 30 березня
2004 року зауважив, що в цій справі було порушено ст. 13 Конвенції
через відсутність у внутрішньому
законодавстві ефективного і доступного засобу правового захисту щодо
скарги заявника стосовно тривалості
розгляду кримінальної справи.
Суд також зазначив, що ст. 13
Конвенції гарантує ефективний засіб правового захисту у відповідному національному органі в разі
порушення положень ст. 6 параграфа 1 Конвенції щодо розгляду
справи упродовж розумного строку
(див. рішення у справі «Кудла проти
Польщі»). Суд повторив, що засіб є
«ефективним», якщо він може бути
використаний або для прискорення
винесення судом рішення у справі, або для забезпечення заявника
відповідним відшкодуванням за затримку, яка вже допущена (див. вказане вище рішення у справі «Кудла
проти Польщі») [2].
У справі «Кирилюк проти України»
(заява № 32241/07) Суд констатував
надмірну тривалість провадження.
Так, у своєму рішенні від 6 жовтня
2011 року Суд зазначив, що справа не
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слідства 20 липня 2000 року та розпорядчим засіданням у справі 4 травня 2001 року; п’ятимісячну затримку
в організації технічного запису засідань (з грудня 2001 року до травня
2002 року); шестимісячну затримку
між останнім слуханням у суді першої інстанції 22 травня 2004 року та
оголошенням вироку 17 листопада
2004 року, а також затримку більш,
ніж в один рік між оголошенням вироку та переглядом його Верховним
Судом України [5].
Ведучи мову про важливість прийнятих рішень поважної європейської
інституції та їх вплив на національне законодавства, потрібно звернути
увагу на Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 року № 3477-IV
у ст. 13 якого вказано: заходи загального характеру вживаються з метою
забезпечення додержання державою
положень Конвенції, порушення яких
встановлене Рішенням, забезпечення
усунення недоліків системного характеру, які лежать в основі виявленого
Судом порушення, а також усунення
підстави для надходження до Суду
заяв проти України, спричинених
проблемою, що вже була предметом
розгляду в Суді.
Заходами загального характеру
є заходи, спрямовані на усунення зазначеної в Рішенні системної
проблеми та її першопричини, зокрема: а) внесення змін до чинного законодавства та практики його
застосування; б) внесення змін до
адміністративної практики; в) забезпечення юридичної експертизи законопроектів; г) забезпечення професійної підготовки з питань вивчення

Конвенції та практики Суду прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, працівників імміграційних служб, інших категорій
працівників, професійна діяльність
яких пов’язана із правозастосуванням, а також з триманням людей в
умовах позбавлення свободи; д) інші
заходи, які визначаються – за умови
нагляду з боку Комітету міністрів
Ради Європи – державою-відповідачем відповідно до Рішення з метою
забезпечення усунення недоліків
системного характеру, припинення
спричинених цими недоліками порушень Конвенції та забезпечення
максимального відшкодування наслідків цих порушень [6].
Отже, як вбачається з положень
Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод 1950 року
розумний строк розгляду справи є
одним зі складових права на справедливий суд.
Слід зауважити, що однією з проблем визначення розумності строків
є наявність оціночних понять та відсутність їх тлумачення, виходячи з
чого можливо було б робити висновок про їх розумність. Зокрема йдеться про словосполучення «об’єктивно
необхідними», «обсяг процесуальних дій», «специфіка процесуальних
дій» тощо (див. ст. 28 КПК України).
Одним з шляхів виходу з такої ситуації стала постанова Пленуму Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних
справ «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і
справ про адміністративні правопорушення» від 17.10.2014 року № 11 у п. 4
якої, серед іншого, зазначено: з ура-

питання теорії

провадження №12015160500004765,
яке внесене за заявою ОСОБА_1,
згідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду
м. Одеси , до ЄРДР 22.06.2015 року за
ч.4 ст.190 КК України [8].
Ухвалою зобов’язано уповноваже
них відповідальних посадових осіб
за
досудовим
розслідуванням
кримінального
провадження
№ 12015160500004765, яке внесене
за заявою ОСОБА_1 ,на підставі ухвали слідчого судді Приморського
районного суду м. Одеси , до ЄРДР
22.06.2015 року за ч. 4 ст. 190 КК
України виконати всі необхідні слідчі
дії у розумні строки та негайно приступити до досудового розслідування.
Як було з’ясовано слідчим суддею
у порядку, передбаченому у ст.308
КПК України, потерпілий ОСОБА_1
на порушення процесуальних прав
скаржився прокурору Одеської області повідомляючи те, що досудове розслідування за його заявою не
проводиться, але відповідь на звернення отримав лише 25.01.2016 року
з рекомендаціями звернутися із скаргою до місцевого суду.
Згідно до письмових заперечень
прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 (вх. №9213 від 9.02.2016
року) на скаргу ОСОБА_1 прокурором 15.01.2016 року були надані вказівки слідчому виконати вимоги ст.9
КПК України , та допитати у повному обсязі ОСОБА_1 щодо обставин
скоєння відносно нього кримінального правопорушення, допитати
ОСОБА_2, ОСОБА_5 щодо обставин
викладених у заявах, перевірити всі
викладені у скаргах доводи , відповідно до чинного законодавства та
долучити до матеріалів криміналь-
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хуванням практики Європейського
суду з прав людини складність кримінального провадження, зокрема,
визначається з урахуванням кількості
підозрюваних, обвинувачуваних та
кримінальних правопорушень, щодо
яких здійснюється провадження;
кількості учасників провадження (потерпілих, свідків тощо); правової кваліфікації кримінального правопорушення; наявності на момент початку
досудового розслідування відомостей
щодо конкретної особи, яка ймовірно
вчинила кримінальне правопорушення; характеру обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному
провадженні; меж доказування; обсягу матеріалів досудових розслідувань,
що об’єднані в одному провадженні;
необхідності призначення експертиз,
їх складності; обсягу та специфіки
процесуальних дій, необхідних для
всебічного та повного дослідження
обставин кримінального правопорушення; необхідності отримання міжнародної допомоги в рамках кримінального провадження тощо [7].
Потрібно зазначити, що питання розумності строків під час досудового розслідування стають
предметом розгляду національних
судів. Так, наприклад, слідчий суддя Приморського районного суду
м. Одеси своєю ухвалою від 17.02.2016
року (справа № №522/941/16 к/1
кс/522/1031/2016 року) задовольнив
скаргу потерпілого ОСОБА_1 на бездіяльність уповноважених відповідальних посадових осіб слідчого відділу поліції ГУ Національної поліції
України в Одеській області, Одеської
місцевої прокуратури №3 щодо не
проведення досудового розслідування у розумні строки кримінального
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ного провадження скарги заявника
від 23.03.2015 року та від 30.03.2015
року, та виконати інші слідчі дії.
Суддя Приморського районного
суду м. Одеси визначив, що проведення досудового розслідування у
розумні строки забезпечує прокурор
(в частині строків розгляду питань,
віднесених до його компетенції).
Критерії розумності строків кримінального провадження зазначені у
ч. 3 ст. 28 КПК України, та враховується спосіб здійснення слідчим,
прокурором своїх повноважень.
У ст. 36 КПК України передбачений обов’язок прокурора доручати
слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений
строк слідчих / розшукових дій, інших процесуальних дій , або давати
вказівки щодо їх проведення та інше.
Як вбачається, із наданих слідчому судді матеріалів, прокурором,
слідчим не були спростовані доводи
потерпілого ОСОБА_1 у скарзі, тому
слідчий суддя вважає, що скарга
потерпілого підлягає задоволенню,
згідно вимог ст. 28 КПК України
(2012 року), так як досудове розслідування повинно проводитись у розумні строки.
Звернімо увагу на постанову судді Скадовського районного суду
Херсонської від 4 березня 2015 року
(справа № 663/758/13-к) у якій встановлено факт неналежного виконання працівниками Скадовського
РВ УМВС України у Херсонській
області своїх обов’язків [9]. Так, зокрема, у постанові вказується не те,
що загалом кримінальна справа за
обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1
ст.309 КК України перебуває на роз-

гляді у суді з 19.05.2008 року. Після
скасування вироку апеляційним
судом Херсонської області справа
надійшла до суду на новий судовий
розгляд 28.08.2014.
Станом на 04.03.2015 справа не розглянута у зв’язку з неявкою свідків.
Так, судом неодноразово виносились
постанови про привід в судове засідання свідків, зазначених в обвинувальному висновку, які в частині
приводу зазначених свідків не виконані без повідомлення причин невиконання.
Вказаним рішенням суду констатоване те, що безвідповідальне ставлення до виконання обов’язків органом,
який здійснює оперативний супровід
розслідування кримінальної справи,
призвело до зриву судових засідань,
необґрунтованого затягування розгляду кримінальної справи та унеможливлює розгляд судом справи
протягом розумного строку.
Таким чином, розумний строку –
це комплексне поняття, яке гарантовано міжнародним правовими актами та національним законодавством
(зокрема, Кримінальним процесуальним кодексом України) і є складовою забезпечення права на справедливий суд. Визначаючи розумність
строків обов’язково слід враховувати рішення Європейського суду
з прав людини, які слугуватимуть
додатковою аргументацією прийнятих процесуальних рішень, а також
зменшать імовірність звернень до
вказаної судової інстанції.
Саме тому, вивчення вказаних правових актів та судової практики (міжнародної та національної) повинно
стати невід’ємною складовою сучасних програм підготовки правників.
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Попов Г. Поняття розумності строків у кримінальному процесуальному законодавстві України.
У статті досліджується зміст та критерії визначення розумності строків
у кримінальному процесі України. Автор доходить висновку, що розумний
строку – це комплексне поняття, яке гарантовано міжнародним правовими
актами та національним законодавством (зокрема, Кримінальним процесуальним кодексом України) і є складовою забезпечення права на справедливий
суд. Визначаючи розумність строків обов’язково слід враховувати рішення
Європейського суду з прав людини, які слугуватимуть додатковою аргументацією прийнятих процесуальних рішень, а також зменшать імовірність звернень до вказаної судової інстанції.
Ключові слова: розумний строк, справедливий суд, Європейський суд з
прав людини, кримінальний процес.
Попов Г. Понятие разумности сроков в уголовном процессуальном законодательстве Украины.
В статье исследуется содержание и критерии определения разумности сроков в уголовном процессе Украины. Автор приходит к выводу, что разумный
срок – это комплексное понятие, которое гарантировано международными
правовыми актами, а также национальным законодательством (в частности,
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Уголовным процессуальным кодексом Украины) и является составляющей
обеспечения права на справедливый суд. Определяя разумность сроков обязательно следует учитывать решение Европейского суда по правам человека,
которые будут служить дополнительной аргументацией принятых процессуальных решений, а также уменьшат вероятность обращений к указанной
судебной инстанции.
Ключевые слова: разумный срок, справедливый суд, Европейский суд по
правам человека, уголовный процесс.
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Конституція України містить положення про те, що людина, її
життя і здоров’я, честь та гідність, недоторканність і безпека
визнаються в нашій державі найвищою соціальною цінністю.
Законодавець підкреслює, що права і свободи людини і громадянина та їх гарантії, які згідно зі ст. 92 Конституції України
встановлюються виключно законами України, визначають
зміст і спрямованість діяльності держави (ст. 3 Конституції
України).
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А

наліз наведених положень
Основного Закону дає можливість стверджувати, що
саме по собі наділення людини закріпленими в нормативно-правових
актах правами і свободами не є запорукою їх належної реалізації. Отже,
законодавець має передбачити дієві
правові механізми, які гарантуватимуть повну та безперешкодну реалізацію зазначених благ правової держави.
Надати вичерпний перелік гарантій
прав і свобод людини в кримінальному провадженні складно. Очевидно,
навіть обмеживши коло наукового
пошуку таким відособленим інститутом, як кримінальне провадження
у формі приватного обвинувачення,
досягти цієї вичерпності неможливо. Даний висновок було зроблено на
підставі аналізу підходів до вивчення категорії «гарантії». Передусім
слід вказати, що погляди на досліджуване явище варіюють залежно
від наукової позиції правника та особливостей предмета дослідження.
Як приклад наведемо класифікацію
гарантій за різними критеріями: національні й міжнародні (за сферою
дії); прості, складні, змішані (за спо-

собом викладу); загальні, спеціальні,
індивідуальні (залежно від правового статусу особи) тощо. Тож, не ставлячи за мету виокремити та описати
всю систему існуючих гарантій прав
підозрюваного і потерпілого в провадженнях у формі приватного обвинувачення, в межах цієї статті зупинимося лише на тих, які викликають
науковий інтерес з огляду на існуючі
проблеми в їх теоретичному осмисленні та практичному застосуванні.
1. Гарантія державного захисту
прав потерпілих, які знаходяться у безпорадному або залежному стані. Відповідно до ч. 1 ст. 477
Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України, кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення може бути
розпочате слідчим, прокурором
лише на підставі заяви потерпілого.
Додамо, що аналогічне правило щодо
справ приватного обвинувачення передбачав і КПК 1960 року. У науці
такий підхід законодавця пов’язують
переважно з тим, що зазначені злочини мінімально стосуються інтересів
суспільства і держави, проте безпосередньо порушені інтереси приватних осіб. Разом із тим, за висловлю-
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наскільки виправданою була відмова від раніше існуючого положення
про можливість прокурора в певних
випадках розпочинати провадження
приватного обвинувачення за власною ініціативою.
Нагадаємо, що відповідно до ч. 3
ст. 27 КПК 1960 року, якщо справа
приватного обвинувачення мала особливе громадське значення, а також
у виняткових випадках, коли потерпілий у такій справі через свій безпорадний стан, залежність від обвинуваченого чи з інших причин не міг
захистити свої законні інтереси, прокурор порушував справу і за відсутності скарги потерпілого. Тож закон називав три підстави, за наявності яких
дозволяється відступ від правила про
можливість порушення справи приватного обвинувачення не інакше як
за скаргою потерпілого: (1) особливе
громадське значення справи; (2) залежність потерпілого від обвинуваченого; (3) безпорадний стан потерпілого, який зумовлював неможливість
захисту ним своїх інтересів.
На наш погляд, доволі сумнівною
з позиції принципу правової визначеності була така підстава порушення справ приватного обвинувачення
без заяви потерпілого, як «особливе громадське значення справи».
На підтвердження власної позиції
зазначимо, що передбачення такої
підстави в законодавстві того часу
піддавалося обґрунтованій критиці
з боку науковців. Як справедливо
відмічали дослідники, «якщо простежити залежність потерпілого від
обвинуваченого або його безпорадність, керуючись об’єктивними категоріями, можна помітити, що встановлення особливого громадського
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ванням Ю.М. Грошевого, інтерес
громадянина повинен бути поставлений на рівень охорони публічного
інтересу [1, 34]. Одним із прикладів
втілення цієї наукової позиції в практику за часів дії КПК 1960 року можна було вважати право прокурора
порушити кримінальну справу приватного обвинувачення за відсутності скарги потерпілої особи, зважаючи на її неспроможність самостійно
захистити свої інтереси, або у випадку, коли діяння виходило за межі
приватних правовідносин (ч. 3 ст. 27
КПК 1960 року). Такий підхід цілком
відповідав Рекомендації Комітету
міністрів Ради Європи Rес (2000) 19
«Роль прокуратури в системі кримінального судочинства» від 6 жовтня
2000 р., де у пункті 3 стосовно функцій прокурора вказано, що в деяких
системах кримінального судочинства прокурори наглядають за тим,
щоб потерпілі отримували необхідну допомогу і сприяння [2]. Що ж
стосується чинного КПК України,
то даний нормативний акт відкинув
наведені положення, передбачивши
можливість початку провадження
у формі приватного обвинувачення
винятково за єдиною підставою –
заявою потерпілого.
Визнаючи безперечну прогресивність КПК України, зокрема й
завдяки реалізації ідеї максимального відступу від радянської моделі судочинства і запровадження
європейських стандартів, усе ж висловимо думку щодо необхідності
в ході реформування зберігати правові інститути, доцільність існування яких перевірена часом і доведена
практикою. Враховуючи вказану
позицію, спробуємо проаналізувати,

43

№ 4 (178) квітень 2016

кримінальний процес

44

значення цілком залежить від позиції
прокурора» [3, 148]. За справедливим
висловлюванням І.В. Вернидубова
та В.Т. Маляренка, «ця надзвичайно
некоректна загальна норма, особливо щодо охорони прав громадян, дозволяє прокуророві вступати практично в кожну справу приватного
обвинувачення. Між тим, у демократичному суспільстві держава та
її представники не можуть втручатися у приватні стосунки громадян
тоді, коли захочуть. Якщо ж вони це
роблять, то лише у виняткових, чітко зазначених у законі випадках» [4,
43]. Відповідно, як зазначає А. Бегма,
«законодавець, визначаючись з колом суспільних відносин, які за своєю природою є приватними, повинен
чітко визначитися з підставами для
втручання органів влади у приватні відносини. При цьому підстави
втручання повинні трактуватися
однозначно. Залишення в тексті закону формулювань, що допускають багатозначність тлумачення,
абсолютно неприпустимо» [3, 148].
Підтвердженням вищевикладених
позицій є результати соціологічних
опитувань практичних працівників, згідно з якими формулювання
«особливе громадське значення» викликало складнощі у розумінні та,
відповідно, у застосуванні більше
ніж у 32 % респондентів [5, 211].
Крім того, як показує практика
застосування означеної підстави,
прокуратура часто бачила особливе громадське значення у справах
приватного обвинувачення, якщо
посягання було спрямоване на високопосадовця [6]. Такий стан справ,
за справедливим висловлюванням
І.А. Тітка, породжував сумніви «у від-

повідності практики застосування
розглядуваного положення ст. 27
КПК 1960 року конституційній вимозі про те, що громадяни мають
рівні конституційні права і свободи
та є рівними перед законом» [7, 198].
Спираючись на вищенаведені аргументи, вважаємо за можливе підтримати позицію тих правників, які
обґрунтовували недоцільність закріплення за прокурором повноваження розпочинати кримінальне провадження приватного обвинувачення,
зважаючи на особливе громадське
значення кримінального правопорушення.
Ще однією підставою, за наявності
якої КПК 1960 року дозволяв прокурору порушити справу приватного обвинувачення без відповідного
волевиявлення потерпілого, була
«залежність потерпілого від обвинуваченого». Аналіз робіт науковців,
присвячених вивченню положень
попереднього КПК та практиці його
застосування, дає можливість зробити висновок про те, що в доктрині
кримінального процесу схвалюється
закріплення вказаного нормативного положення в КПК 1960 року.
Разом із тим парадигма нового кримінального процесуального законодавства України доводить чужорідність для нього такого положення,
як можливість прокурора розпочати
кримінальне провадження у формі
приватного обвинувачення без заяви потерпілого, враховуючи його
залежність від обвинуваченого.
Звернення до практики застосування цього положення за часів КПК
1960 року дає змогу виявити змістовне наповнення поняття «залежність потерпілого від обвинуваче-
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нізмів. На відміну від категорії «особливе громадське значення», вказані
підстави легше піддаються обґрунтуванню за допомогою об’єктивних
критеріїв» [7, 198]. Аналіз практики
застосування означеного інституту
за часів дії КПК 1960 року доводить
його спрямованість саме на забезпечення так званої процедурної рівності сторін. Така рівність, згідно з доктринальними підходами останніх
років, знаходить свій прояв у випадках, коли фактична нерівність можливостей (неповноліття, наявність
фізичного або психічного захворювання, неспроможність сплатити за
послуги захисника тощо) компенсується процесуальними механізмами,
які дають змогу таким особам вести
рівний спір з іншою стороною за рахунок обов’язку державних органів
сприяти в реалізації належних особі
прав. Зокрема, кримінальні справи
приватного обвинувачення порушувалися прокурорами на підставі ч. 3
ст. 27 КПК 1960 року (зважаючи на
безпорадність стану потерпілого
або його залежність від обвинуваченого) у таких випадках: потерпілий
не може самостійно захистити свої
права через похилий вік; особа має
інвалідність або її стан здоров’я є
незадовільним з інших причин (зокрема, через наявні психічні вади);
потерпілим є неповнолітня (у тому
числі малолітня) особа, навіть незважаючи на те що батьки можуть захистити її права. Отже, можна зробити
висновок щодо дієвості (в аспекті
забезпечення процедурної рівності,
а відповідно, і виконання завдань
кримінального судочинства) раніше
існуючого правила про можливість
прокурора розпочати кримінальне
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ного». Як таку залежність, зокрема,
розглядали проживання цих осіб на
спільній житловій площі, насильство
в сім’ї, родинні зв’язки ієрархічного
характеру (батьки-діти), матеріальну залежність тощо [7, 198]. При
цьому, як вже нами було відзначено,
КПК України 2012 року до критеріїв
віднесення кримінальних правопорушень до тих, що переслідуються
в формі приватного обвинувачення,
включив наявність зв’язку між потерпілим і правопорушником. Тож
надання прокурору права розпочинати кримінальне провадження
за такою підставою, як залежність
потерпілого від обвинуваченого
(враховуючи, що така залежність на
практиці у більшості випадків пов’язується з родинними зв’язками), по
суті, перекреслить ідею розробників
КПК України.
Стосовно ж безпорадності стану
потерпілого як підстави для початку
кримінального провадження у формі
приватного обвинувачення прокурором без заяви потерпілого, то, на наш
погляд, відмову від цього нормативного положення при ухваленні КПК
України складно назвати виваженим
кроком. Як наголошували дослідники, «якщо особливе громадське значення справи зумовлює втручання
державних органів у приватну сферу
з метою захисту публічних інтересів
(тобто інтересів широкого кола осіб),
то інші підстави такого втручання
(а саме: коли потерпілий через свій
безпорадний стан, залежність від обвинуваченого чи з інших причин не
може захистити свої інтереси) спрямовані на відстоювання приватних
інтересів, але шляхом розширеного
залучення державно-владних меха-
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провадження у формі приватного обвинувачення без заяви потерпілого
за умови його безпорадного стану.
Враховуючи викладене, вважаємо за
доцільне включити аналогічний правовий припис до КПК України.
2. Гарантія добросовісності поведінки потерпілого. Не зупиняючись
детально на аналізі правової та соціальної природи такого явища, як
зловживання правом, наведемо позицію О.В. Капліної, яка наголошує,
що «зловживання правом у буквальному розумінні означає використання права «на зло» у тих випадках,
коли уповноважений суб’єкт володіє суб’єктивним правом, діє в його
межах, але завдає шкоди правам
інших осіб або суспільству в цілому» [8, 288].
З огляду на те, що в провадженнях
у формі приватного обвинувачення
потерпілий відіграє основну роль
у ключових моментах кримінального переслідування, і враховуючи
людський чинник, можливість зловживання правом з боку зазначеного
суб’єкта цілком виключити неможливо. Тож, на наш погляд, існує необхідність наукового обґрунтування
та законодавчого закріплення гарантії «добросовісності поведінки потерпілого».
За слушним зауваженням О.Г. Шило, добросовісність здійснення права
пронизує весь правореалізаційний
процес і полягає у сумлінному виконанні суб’єктами правових відносин покладених на них обов’язків,
використанні наданих їм прав, а також дотриманні прав та інтересів
інших осіб. Як найбільш розроб
лений у доктрині міжнародного
права, загальноправовий принцип

добросовісності в останні роки стає
все більш затребуваним у національному законодавстві, посилання
на нього містяться в багатьох юридичних актах, прийнятих в Україні
[9, 99]. Так, згідно з пунктом 6 ч. 1
ст. 3 Цивільного кодексу України,
добросовісність є загальною засадою
цивільного законодавства. Пункт 5
ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України до принципів перевірки та оцінки рішень, дій
чи бездіяльності суб’єктів владних
повноважень відносить добросовісність. Конституційний Суд України
в рішенні у справі про охоронюваний законом інтерес прямо зазначає,
що добросовісність є однією із загальноправових засад [10].
Зважаючи на загальноправовий
характер цієї правової засади, її сутність, безумовно, привертала увагу
в першу чергу представників тео
рії держави та права. Зокрема,
С.П. Погребняк виокремлює суб’єктивне та об’єктивне значення добросовісності. У суб’єктивному значенні, вказує автор, вона полягає
в усвідомленні суб’єктом власної
сумлінності та чесності при здійсненні ним прав і виконанні обов’язків. Добросовісність у об’єктивному
значенні є загальноправовим принципом, який передбачає необхідність сумлінної та чесної поведінки
суб’єктів при виконанні своїх юридичних обов’язків і здійсненні своїх
суб’єктивних прав [11, 207]. Аналіз
існуючих доктринальних положень
дав змогу науковцям констатувати
в межах сучасних досліджень кримінально-процесуальної теорії, що
«принцип добросовісності передбачає розумне і чесне використання
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ня та цілковитою відсутністю законодавчих положень щодо підстав, які
унеможливлюють початок кримінального провадження. Нагадаємо,
що, відповідно до КПК 1960 року,
кримінальна справа не могла бути
порушена, а порушена справа підлягала закриттю, зокрема, стосовно
особи, щодо якої є: вирок по тому ж
обвинуваченню, який набрав законної сили, або ухвала чи постанова
суду про закриття справи з тієї ж
підстави; нескасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора
про закриття справи по тому ж обвинуваченню (пункти 9, 10 ч. 1 ст. 6).
У чинному КПК України правило,
яке стосується наведеної ситуації,
сформульоване так: кримінальне
провадження закривається в разі,
якщо існує вирок по тому самому
обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала
суду про закриття кримінального
провадження по тому самому обвинуваченню (пункт 6 ч. 1 ст. 284 КПК
України). Як бачимо, законодавець
веде мову лише про ситуацію, коли
закриття провадження оформлене
ухвалою суду, забуваючи при цьому
про можливість прийняття даного
процесуального рішення на стадії досудового розслідування. Тож, якщо
відмова потерпілого від обвинувачення в провадженні у формі приватного обвинувачення відбулася на
стадії досудового розслідування, то,
відповідно, закриття провадження
за такою підставою буде оформлене постановою прокурора. У цьому
випадку буквальне сприйняття законодавчих положень не створює
перешкод для повторного звернення
потерпілого із заявою, аналогічною
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права, яке спрямоване на захист інтересів суб’єкта права та не має своїм
наслідком спричинення шкоди законним інтересам інших осіб, що забезпечуються відповідною правовою
нормою, а також сумлінне виконання
обов’язків». При цьому, як зазначають дослідники, «принцип добросовісності охоплює два компоненти – моральну категорію розумного
та сумлінного використання права
і виконання обов’язків та зумовлений
нею принцип недопустимості зло
вживання правом. У зв’язку із цим
вбачається правильним розглядати
принцип недопустимості зловживання правом не як самостійний, а в контексті більш широкого за змістом
принципу добросовісності» [9, 100].
Перенесення вищевикладеної теоретичної матерії на тематику нашого
дослідження зобов’язує вказати на
випадки, в яких можуть траплятися
прояви зловживання правом із боку
потерпілого, що, у свою чергу, потребує закріплення принципу добросовісності поведінки останнього.
Вважаємо, що однією з таких ситуацій може бути випадок повторного
звернення потерпілого до правоохоронних органів із вимогою розпочати кримінальне провадження після
того, як провадження було закрите на підставі пункту 7 ч. 1 ст. 284
КПК України (у зв’язку з відмовою
потерпілого або його представника
від обвинувачення у кримінальному
провадженні у формі приватного обвинувачення).
Можливість виникнення вищеописаного випадку, на наш погляд, зумовлена прогалиною КПК України
в частині встановлення підстав для
закриття кримінального проваджен-
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тій, що стала підставою початку вказаного кримінального провадження.
Окреслений законодавчий недолік,
за умови недобросовісності потерпілого, може стати інструментом для
зловживання правом у формі здійснення потерпілим тиску (з будь-якою
метою) на правопорушника через погрозу повторного звернення до правоохоронних органів. Погляд на вказану
ситуацію з іншої, більш глобальної,
позиції дає можливість ставити питання про порушення виробленого
практикою Європейського суду з прав
людини принципу верховенства права, безумовною складовою якого
Євросуд визнає стабільність рішень
органів державної влади.
Тож, враховуючи вищевказане,
з метою запобігання можливим ризикам у формі зловживання правом
з боку потерпілого, а також задля
забезпечення відповідності чинного
кримінального процесуального законодавства європейським стандартам, вважаємо за доцільне запропонувати внести зміни до ч. 1 ст. 284
КПК України, передбачивши серед
підстав закриття кримінального провадження не лише наявність ухвали
суду про закриття кримінального
провадження по тому самому обвинуваченню, а й наявність постанови
слідчого або прокурора про закриття
кримінального провадження по тому
самому факту або обвинуваченню.
3. Гарантія забезпечення інтересів
підозрюваного при відмові потерпілого від обвинувачення. Специфіка
проваджень у формі приватного обвинувачення, як вже неодноразово
відзначалося, проявляється в можливості потерпілого розпоряджатися
обвинуваченням, зокрема шляхом

відмови від останнього. У цьому
випадку провадження підлягає закриттю за однойменною підставою,
передбаченою пунктом 7 ч. 1 ст. 284
КПК України. При цьому слід пам’ятати, що, зважаючи на юридичні
наслідки закриття провадження за
тією або іншою підставою, в теорії
кримінального процесу всі вони поділяються на реабілітуючі та нереабілітуючі. Реабілітуючі підстави для
закриття кримінального провадження свідчать про повну невинуватість
особи у вчиненні кримінального
правопорушення, що тягне за собою
зняття з неї всіх підозр, відновлення її доброго імені, честі, гідності
та репутації, а також відшкодування
шкоди, завданої незаконними повідомленням про підозру, триманням
під вартою, накладенням арешту на
майно, відстороненням від посади та
іншими процесуальними діями, що
обмежують права особи. До реабілітуючих підстав належать: 1) встановлення відсутності події кримінального правопорушення (пункт 1
ч. 1 ст. 284 КПК України); 2) встановлення відсутності в діянні складу кримінального правопорушення
(пункт 2 ч. 1 ст. 284 КПК України);
3) невстановлення достатніх доказів
для доведення винуватості особи
в суді і вичерпання можливостей їх
отримати (пункт 3 ч. 1 ст. 284 КПК
України). Усі інші підстави, передбачені ч. 1 ст. 284 КПК України, вважаються нереабілітуючими, а закриття
провадження за ними означає, що
стосовно особи зібрано достатньо
доказів, які підтверджують вчинення нею діяння, що містить ознаки
будь-якого кримінального правопорушення, однак через певні обстави-
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процесуальної дії. При цьому, відповідно до чинного КПК України, повідомлення про підозру здійснюється
лише за наявності достатніх доказів
для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення (пункт 3
ч. 1 ст. 276 КПК України). Таким чином, до моменту повідомлення особі
про підозру вважається, що докази
для підозри особи у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення відсутні або їх недостатньо. Продовжуючи логічний ланцюг
міркувань, зауважимо, що аксіомою
у кримінальному процесуальному
праві є правило, відповідно до якого закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав
можливе лише за умови відсутності
реабілітуючих підстав для прийняття такого рішення, тобто лише при
підтвердженні зібраними доказами
події кримінального правопорушення та наявності у діях особи складу
кримінального правопорушення.
Отже, виникає риторичне питання:
наскільки логічним і законним є закриття провадження приватного обвинувачення за пунктом 7 ч. 1 ст. 284
КПК України, якщо відмова потерпілого має місце до моменту повідомлення особі про підозру? Очевидно,
в цій ситуацій такі два юридичні
факти, як (1) відсутність достатніх
доказів для повідомлення особі про
підозру та (2) неможливість подальшого збирання доказової інформації у зв’язку з відмовою потерпілого
від обвинувачення, мають вважатися підставою для застосування ч. 4
ст. 17 КПК України (усі сумніви
щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи) та зумовлювати закриття провадження за
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ни подальше провадження виключається. При цьому така особа не має
права на відшкодування шкоди, яка
була їй завдана у процесі розслідування. Відмова потерпілого або його
представника від обвинувачення
в провадженнях у формі приватного
обвинувачення є нереабілітуючою
підставою, а отже, закриття у зв’язку
з даним юридичним фактом тягне
для підозрюваного низку негативних
наслідків. Тож розгляд цього питання через призму встановлення юридичних гарантій дотримання прав
і законних інтересів учасників кримінального провадження є необхідним та передбачає пошук відповідей
принаймні на два питання:
– у який момент провадження потерпілий має право відмовитися від
обвинувачення і чи має момент відмови юридичне значення;
– чи може підозрюваний заперечувати проти закриття провадження за
підставою, передбаченою пунктом 7
ч. 1 ст. 284 КПК України?
Спробуємо знайти відповіді.
Надаючи потерпілому право відмовитися від обвинувачення у провадженні приватного обвинувачення, закон не пов’язує це право
не лише з якимось конкретним моментом у межах визначеної стадії
провадження, а й навіть не робить
прив’язки до конкретної стадії, тобто потерпілий може реалізувати це
право в будь-який час, починаючи
із внесення інформації до ЄРДР та
закінчуючи видаленням суду до нарадчої кімнати.
Зауважимо, що стадію досудового
розслідування можна умовно поділити на два етапи: до повідомлення
особі про підозру та після зазначеної
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пунктом 1 ч. 1 ст. 284 (відсутність
події кримінального правопорушення).
Якщо ж потерпілий прийняв рішення відмовитися від обвинувачення після того, як правопорушнику
офіційно повідомили про підозру, то
слід вважати, що можливість закриття провадження за реабілітуючими
підставами органи слідства виключили (принаймні на мінімально необхідному рівні доведеності, якого
потребує даний етап провадження),
а відповідно, допустимим є закриття
провадження за нереабілітуючими
підставами, зокрема, за пунктом 7
ч. 1 ст. 284 КПК України. Таким чином, логічно переходимо до другого
питання: чи матиме в даному випадку юридичне значення позиція підозрюваного? Відразу зауважимо, що
чинний КПК України відповіді на
вказане запитання не містить, а отже,
воно потребує наукового осмислення
з метою подальшого удосконалення
чинного законодавства.
Аналіз ст. 284 КПК України дає
можливість звернути увагу на те, що
факт заперечення із боку підозрюваного проти закриття провадження
враховується лише в ситуації, коли
йдеться про закриття провадження
судом у зв’язку зі звільненням особи
від кримінальної відповідальності
(ч. 7 ст. 284 КПК України). Натомість
жоден із пунктів ч. 1 ст. 284 КПК
України, які дають змогу закрити
провадження на стадії досудового
розслідування за нереабілітуючими
обставинами, не передбачає отримання згоди підозрюваного. Такий
підхід законодавця є цілком логічним і зрозумілим: всі нереабілітуючі підстави закриття провадження,

перелік яких наведено в ч. 1 ст. 284
КПК України (наявність вироку
з цього питання, неотримання згоди
держави, яка видала особу, тощо), носять об’єктивний характер, відповідно, позиція підозрюваного жодним
чином не вплине на вирішення провадження по суті. Зауважимо, ці міркування є справедливими для всіх
підстав, перерахованих у ч. 1 ст. 284
КПК України, окрім однієї – відмова
потерпілого або його представника
від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного
обвинувачення (пункт 7 ч. 1 ст. 284
КПК України). Річ у тім, що закриття справи за наявності вказаної підстави цілком залежить від суб’єктивної позиції потерпілого, хоча, як
було встановлено раніше, закриття
за нереабілітуючими обставинами
не потребує жодного мотивування
з боку останнього. Такий стан справ
у даній ситуації, по суті, демонструє
повну незахищеність підозрюваного від волі (а не виключено, що й
від свавілля) потерпілого: останній
має право відмовитися від обвинувачення, позбавивши підозрюваного
можливості довести власну невинуватість у змагальному судовому
провадженні й відновити своє чесне ім’я. На наш погляд, зважаючи
на проголошення, що кримінальне
провадження здійснюється, зокрема, на засадах змагальності сторін
кримінального процесу (ст. 22 КПК
України), та враховуючи положення
Основного Закону, відповідно до якого честь і гідність особи визнаються
однією з найвищих соціальних цінностей (ст. 3), вищеописаний законодавчий підхід потребує відповідних
коректив.
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лення виправдувального вироку,
не задовольняючись постановою
про закриття провадження. Цілком
обґрунтованою в цьому контексті здається позиція С.І. Катькала
та В.З. Лукашевича, відповідно до
якої у подібних випадках за наявності клопотання підсудного провадження має бути розглянуто по суті
[13, 120–121].
Враховуючи вищезазначені позиції та наведені нами аргументи,
вважаємо за доцільне запропонувати доповнити ст. 284 КПК України
положенням, відповідно до якого
закриття кримінального провадження з підстави, закріпленої в пункті 7
ч. 1 ст. 284 КПК України (відмова
потерпілого або його представника
від обвинувачення у провадженнях
у формі приватного обвинувачення), не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього
заперечує. У цьому разі кримінальне
провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому
КПК України.
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Відмітимо, що означене питання
у тому чи іншому ракурсі вже було
предметом наукового осмислення.
Зокрема, В.В. Навроцька звертала
увагу на випадки, за яких кримінальне провадження розпочинається на
підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення того,
хто завідомо знав, що його вимога
є необґрунтованою, оскільки насправді жодного суспільно небезпечного діяння проти нього не було
вчинено. Як зазначає дослідник,
цілком можливо, що такий «постраждалий» згодом відмовиться
від обвинувачення, побоюючись
встановлення цього факту та притягнення до кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому ст. 383 Кримінального кодексу
України [12, 108–109]. Відповідно,
слід констатувати факт юридичної
заінтересованості самого обвинуваченого в розгляді такого провадження, адже недоведене проти нього
обвинувачення його реабілітує. Тож
даний суб’єкт може вимагати ухва
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Перепелиця С., Колодчин В. Гарантії прав і законних інтересів потерпі
лого та підозрюваного в кримінальному провадженні у формі приватного
обвинувачення.
Розглянуто норми чинного КПК України та КПК 1960 року з метою аналізу
змін, які стосуються гарантій прав і законних інтересів потерпілого та підозрюваного в кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.
З огляду на існуючі проблеми в теоретичному осмисленні та практичному застосуванні деяких гарантій зроблено висновок, що в чинному КПК України
недостатньо висвітлені певні аспекти цього питання. За результатами дослідження запропоновано доповнити відповідні статті чинного КПК України
для врегулювання прогалин, що утворились у процесі нормотворення.
Ключові слова: гарантії; потерпілий; підозрюваний; приватне обвинувачення; прокурор.
Перепелица С., Колодчин В. Гарантии прав и законных интересов
потерпевшего и подозреваемого в уголовном производстве в форме частного обвинения.
Рассмотрены нормы действующего УПК Украины и УПК 1960 года с целью анализа изменений, касающихся гарантий прав и законных интересов
потерпевшего и подозреваемого в уголовном производстве в форме частного
обвинения. С учетом существующих проблем в теоретическом осмыслении и
практическом применении некоторых гарантий сделан вывод, что в действующем УПК Украины в недостаточной степени освещены некоторые аспекты
этого вопроса. По результатам исследования авторами предлагается дополнить соответствующие статьи действующего УПК Украины для урегулирования пробелов, образовавшихся в процессе нормотворчества.
Ключевые слова: гарантии; потерпевший; подозреваемый; частное обвинение; прокурор.
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Perepelytsia S., Kolodchyn V. Guarantees of the rights and legitimate inte
rests of the victim and the suspect of criminal proceedings in the form of private charge.
In scientific work analyzed norms of the existing Criminal Procedure Code
of Ukraine and a СРС of 1960, for the purpose of establishment of expediency
of the changes concerning guarantees of the rights and legitimate interests of
the victim and suspect of criminal proceedings in the form of private charge. Authors,
considering the existing problems in theoretical judgment and practical application
of some guarantees, the conclusion is drawn that in the existing Criminal Procedure
Code of Ukraine, in insufficient degree some aspects of this question are covered,
and some circumstances demanding settlement haven’t found the fixing at all.
As a result of researches, authors are stated the offer on need to add the relevant
articles of the existing Criminal Procedure Code of Ukraine with norms, for settlement of the gaps formed in the course of rulemaking.
Keywords: guarantees; victim; suspect; private charge; prosecutor.
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доцент

Повідомлення про підозру є новим інститутом вітчизняного
процесуального права, який з’явився з ухваленням Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України 2012 року
для регулювання процесуальних відносин, що виникають між
слідчим і прокурором як представниками сторони обвинувачення та особою у зв’язку з притягненням її до кримінальної
відповідальності.
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ня слідчими і прокурорами вимог
ст. 278 КПК України щодо вручення
письмового повідомлення про підозру, особливо якщо це стосується
кримінальних проваджень, за якими
зібрані докази про вчинення злочину громадянами України або іноземцями чи особами без громадянства,
місцезнаходження яких не відомо.
Повідомлення про підозру таких осіб
здійснюється у різний спосіб. В одних випадках слідчі (прокурори) направляють поштою копію повідомлення про підозру (рекомендованим
листом з повідомленням про вручення адресату) до посольств відповідних держав, у інших – за місцем
реєстрації останнього мешкання, до
міських, сільських чи селищних рад
тощо. Часто такі дії є помилковими
й межують з намаганням сторони обвинувачення перекласти свої процесуальні обов’язки на інших осіб.
Щоб правильно визначитись із алгоритмом дій слідчого і прокурора
у таких ситуаціях, потрібно враховувати, що ч. 1 ст. 42 КПК України
після внесення змін до її редакції за
Законом України «Про внесення змін
до Кримінального та Кримінального
процесуального кодексів України
щодо невідворотності покарання за
окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки
та корупційні злочини» від 7 жовтня
2014 р. [6] встановлює:
«Підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями
276–279 цього Кодексу, повідомлено
про підозру, особа, яка затримана
за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа,
щодо якої складено повідомлення
про підозру, однак його не вручено
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равові норми зазначеного інституту складають положення, зосереджені не лише у
ст.ст. 276–279 глави 22 «Повідомлення
про підозру» КПК України [1]. Вони
містяться також у статтях цього закону, присвячених засадам кримінального провадження, визначенню
підозрюваного та його прав і обов’язків, питанням обчислення строків досудового розслідування, проведення
судово-психіатричних експертиз, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, розшуку
підозрюваного, зупинення досудового розслідування, здійснення спеціального досудового розслідування
тощо (ст.ст. 7, 20, 42, 219, 242 та ін.
КПК України).
Для ефективного функціонування
зазначеного процесуального інституту необхідна, перш за все, єдність
владних суб’єктів кримінальної юстиції в інтерпретації його положень.
На жаль, аналіз сучасної кримінально-процесуальної діяльності та спілкування зі слідчими, прокурорами
і суддями різних регіонів свідчить
про протилежне. Неоднакове ставлення юристів до розуміння декотрих норм інституту повідомлення
про підозру призводить до їх різної
реалізації, що негативно позначається на стані забезпечення законності
в стадії досудового розслідування.
На певні причини такого становища та шляхи виходу з нього вже
звертали увагу в своїх публікаціях Є.О. Наливайко, О.Ю Татаров,
О.В. Фараон та ін. науковці [2, 376–
379; 3, 181–185; 4, 114–116; 5]. Проте
деякі аспекти цієї проблеми потребують свого додаткового висвітлення. Наприклад, належне виконан-
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їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито
заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення
повідомлень» [1].
Незважаючи на те що ч. 1 ст. 42
КПК України була змінена Законом
України від 7 жовтня 2014 р., яким
КПК України був доповнений главою 24-1 «Особливості спеціального
досудового розслідування кримінальних правопорушень» [6], її положення мають загальне правове значення у кримінальному провадженні,
юридична сила яких, як і в цілому
ст. 42 КПК України, не обмежується
лише спеціальним досудовим розслідуванням. Інакше про це було б
зазначено окремо у змісті ст. 42 або
в інших статтях КПК України, які
містять положення загального характеру, чи відповідні норми містилися б у статтях глави 24-1 цього
Кодексу. Разом з тим положеннями,
котрими було доповнено ч. 1 ст. 42
КПК України за Законом України від
7 жовтня 2014 р., запроваджено виняток із загального порядку здійснення
повідомлення про підозру.
Застосовування будь-яких положень КПК України, призначених
для регулювання спеціального досудового розслідування, порядок
якого застосовується тільки щодо
злочинів, перелічених у ч. 2 ст. 297-1
КПК України, під час кримінального провадження, зареєстрованого
в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі – ЄРДР) за іншою
кваліфікацією, у тому числі щодо
надіслання і публікації повісток про
виклик підозрюваного у засобах масової інформації та вручення йому
копій процесуальних документів

шляхом направлення їх захиснику,
уявляється сумнівним для належного ознайомлення підозрюваного
з їх змістом, оскільки не відповідає
правилам застосування процесуального закону за аналогією і спеціально-дозвільному типу правового
регулювання процесуальних відносин, основу якого складає формула:
«допустимо лише те, що дозволено
законом» [7, 25].
На це вказує аналіз зазначених вже
ст. 42, статей глави 24-1 у їх системному зв’язку зі статтями глави 22
КПК України, які регулюють загальний порядок повідомлення про
підозру.
Так, ч. 1 ст. 276 КПК України встановлює, що повідомлення про підозру здійснюється в порядку, передбаченому ст. 278 цього Кодексу.
У свою чергу, згідно з ч. 1 ст. 278
КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається в день
його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості
такого вручення – у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення
повідомлень.
Проте повідомлення про підозру
суттєво відрізняється від повідомлення у кримінальному провадженні, оскільки останнє є лише процесуальною дією, за допомогою якої
слідчий, прокурор, слідчий суддя
чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про
дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про
прийняте процесуальне рішення чи
здійснену процесуальну дію (ч. 1.
ст. 111 КПК України).
За своєю правовою природою повідомлення про підозру є криміналь-
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О.Ю. Татарова, О.Г. Яновської, який
був слушним до набрання чинності
Законом України від 7 жовтня 2014 р.
і зміни редакції ч. 1 ст. 42 КПК
України [9].
Таким чином, на випадок неможливості безпосереднього вручення
слідчим, прокурором повідомлення
про підозру особі в день його складання КПК України містить бланкетні норми, які, зрештою, відсилають
до загального порядку, встановленого для виклику слідчим, прокурором певного учасника кримінального провадження. Такий порядок
не вимагає одразу вручення даного
повідомлення особі, щодо якої воно
складене, якщо його неможливо їй
вручити через невстановлення органом досудового розслідування місця
її знаходження.
Головне, щоб зміст письмового
повідомлення відповідав вимогам
ст. 277 КПК України і було документально підтверджено, що орган досудового розслідування вживав заходи
для встановлення місцезнаходження
цієї особи, але позитивних результатів вони не дали. Внаслідок чого й не
було їй персонально вручено зазначене повідомлення.
З моментом з’явлення відповідних
документів у кримінальному провадженні, а їх кількість, характер
і зміст залежать від конкретної слідчої ситуації та правового статусу
особи (безпритульний громадянин
України, особа без громадянства,
іноземець тощо), пов’язується й момент набуття нею офіційного статусу підозрюваного у кримінальному
провадженні. Далі може оголошуватися її розшук у порядку, передбаченому ст. 281 КПК України.
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но-процесуальним актом, що включає процесуальне рішення слідчого,
прокурора про вчинення кримінального правопорушення певною особою і процесуальну дію (сукупність
процесуальних дій) щодо вручення
особі письмового повідомлення про
підозру [8, 187–188].
Частиною 3 ст. 111 КПК України
передбачено, що повідомлення в кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим
Кодексом, у порядку, передбаченому
главою 11 цього Кодексу, за винятком
положень щодо змісту повідомлення
та наслідків неприбуття особи.
За правилами ч. 1 ст. 135 КПК
України особа викликається до слідчого, прокурора шляхом вручення
повістки про виклик, надіслання її
поштою, електронною поштою чи
факсимільним зв’язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. Згідно з ч. 2 ст. 135 КПК
України, у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під
розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи
або адміністрації за місцем її роботи.
Системне тлумачення цих норм
вказує, що у спосіб, передбачений
главою 11 КПК України, здійснюється вручення не повідомлення про
підозру особі, якій у даний момент
неможливо зробити таке вручення,
а виклик до слідчого чи прокурора
для вручення повідомлення шляхом
надання повістки про виклик, надсилання її поштою, електронною
поштою. Це підтверджується відомим висновком М.А. Погорецького,
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Констатація наявності документів,
що вказують на вичерпність заходів,
вжитих для встановлення місцезнаходження особи, стосовно якої складено повідомлення про підозру, має
оціночний характер і здійснюється
слідчим та прокурором за їх внутрішнім переконанням. Так чи інакше, на
сьогодні в зазначених ситуаціях особа набуває статусу підозрюваного
ще до вручення їй повідомлення про
підозру, якщо воно було складене
щодо неї відповідно до ст. 277 КПК
України, але не було вручено їй через
відсутність у сторони обвинувачення даних про її місцезнаходження,
незважаючи на вжиті органами досудового розслідування і прокуратури
заходи для встановлення такого місцезнаходження й вручення повідомлення про підозру в спосіб, передбачений КПК України для вручення
повідомлень.
Відповідно до ч. 7 ст. 135 КПК
України, повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу,
згода на обов’язковість якого надана
Верховною Радою України, а за відсутності такого – за допомогою дипломатичного (консульського) представництва. При цьому прокурору
потрібно обов’язково враховувати
вимоги ст.ст. 564, 566 та ін. глави 43
«Міжнародна правова допомога
при проведенні процесуальних дій»
КПК України і положення, закріплені у пунктах 3.1, 5.1–5.3 наказу
Генерального прокурора України
«Про організацію роботи органів
прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва» від
18 вересня 2015 р. № 223 [10].

Що стосується заходів для встановлення місцезнаходження особи,
стосовно якої складено повідомлення про підозру, то під ними слід
розуміти проведені з відповідною
метою слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії (допити свідків, які знають цю особу та можуть володіти інформацією про її місцеперебування;
огляди і обшуки житла, іншого володіння цієї особи та інших осіб, якщо
є дані про її перебування в певних
житлових та інших приміщеннях
(у схованках на місцевості тощо);
накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмка тощо), тимчасовий доступ до предметів і документів, витребування та отримання від
органів державної влади і місцевого
самоврядування документів і відомостей, інші процесуальні дії.
Встановлення місцезнаходження
іноземця, стосовно якого складено
повідомлення про підозру, органом
досудового розслідування повинно
здійснюватися з урахуванням законодавства, яке визначає його правовий статус (закони України «Про
правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» [11], «Про біженців та
осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту» [12] тощо). Від
статусу даної особи (співробітник
акредитованої в Україні установи, біженець тощо) залежить правильний
вибір компетентних установ і органів
державної влади, в результаті взаємодії з якими сторона обвинувачення отримає необхідні їй достовірні
та допустимі для доказування при
здійсненні правосуддя фактичні дані.
Так, на вжиття необхідних заходів
для встановлення місцезнаходження
іноземця, стосовно якого складено
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тись у взаємодії з органами державної
влади і місцевого самоврядування,
зокрема тих із них і їхніх підрозділів, що забезпечують реалізацію
державної політики у сфері захисту
прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства
і держави, міграції, громадянства,
реєстрації фізичних осіб, біженців та
інших категорій мігрантів. Зазначені
органи забезпечують функціонування як відомчих інформаційних
систем (відповідно до сфери їх компетенції), так і Єдиного державного
демографічного реєстру, розпорядником якого є Державна міграційна
служба України [15].
Також потрібно враховувати, що
згідно з ч. 7 ст. 6 Закону України
«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні», облік громадян України,
які проживають за межами України,
ведеться закордонними дипломатичними установами України в установленому Міністерством закордонних
справ України порядку [16].
Суб’єктами, які ведуть облік бездомних осіб за місцем їх проживання
або місцем перебування, є відповідні
заклади – центри обліку таких осіб,
що створюються органами місцевого
самоврядування та місцевими органами виконавчої влади на підставі
ст. 7 Закону України «Про основи
соціального захисту бездомних осіб
і безпритульних дітей» [17] та відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» [18].
Отримані слідчим, прокурором
від зазначених суб’єктів документи
і відомості засвідчать вжиття стороною обвинувачення заходів для встановлення місцезнаходження особи,
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повідомлення про підозру, вказує
наявність документальних відомостей про взаємодію органу досудового розслідування або прокуратури
з Департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ
України; акредитованими в Україні
дипломатичними представництвами
або консульськими установами держави, громадянином яких є особа,
стосовно якої складено повідомлення про підозру; з органами охорони
державного кордону, Служби безпеки України, Національної поліції, Державної міграційної служби
України, які уповноважені (в межах
відповідної компетенції) здійснювати облік таких осіб; мети, строку
і режиму їх перебування в Україні;
реєстрацію місця їх проживання або
перебування; інших даних про цих
осіб, у тому числі й про факти їх протиправної поведінки.
Наприклад, органи державної прикордонної служби України формують базу даних про осіб, які перетнули державний кордон України [13].
Відповідно до Закону України «Про
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»
діє централізована інформаційна система Державної міграційної служби України [12]. Функціонування
Єдиної інформаційної бази даних
про внутрішньо переміщених осіб
забезпечує Міністерство соціальної
політики України [14].
Стосовно громадян України, які
проживають без реєстрації або місцезнаходження яких на момент складання повідомлення про підозру не
відомо, вжиття відповідних заходів
для забезпечення вручення їм повідомлення повинно також здійснюва-
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стосовно якої було складено повідомлення про підозру, і їх наслідки,
через які даній особі не було вручено зазначене повідомлення у спосіб,
передбачений КПК України для вручення повідомлень.
Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що у внесених
до ЄРДР кримінальних провадженнях, в яких є докази вчинення злочину особою, яка проживає без місця реєстрації та місцезнаходження
якої не відомо органам досудового
розслідування, повідомлення про
підозру такій особі вручається слідчим, прокурором за загальними правилами, закріпленими у ст. 278 КПК
України.
Чинна редакція ч. 1 ст. 42 КПК
України не завжди пов’язує з’явлення у кримінальному провадженні
підозрюваного з врученням йому
повідомлення про підозру. Момент
набуття особою, стосовно якої складено повідомлення про підозру, статусу підозрюваного в ситуаціях, коли
зазначене повідомлення їй немож-

ливо вручити через відсутність відомостей про її місцезнаходження,
залежить від наявності у сторони обвинувачення документів про вжиття
вичерпних заходів для встановлення
місцезнаходження такої особи і вручення їй повідомлення.
Направляти копію повідомлення
про підозру до посольств, за місцем
реєстрації останнього мешкання
особи, стосовно якої складено повідомлення про підозру, а також до
міських, сільських, селищних рад чи
інших установ не потрібно, оскільки
цього не передбачає закон, а поширення даних досудового слідства
у такий спосіб може бути шкідливим
як для інтересів сторони обвинувачення, так і для особи підозрюваного. Для забезпечення вручення особі
повідомлення про підозру направляються лише повістки про її виклик до слідчого, прокурора. Саме ж
вручення повідомлення про підозру
здійснюється лише тоді, коли підозрюваний постає перед слідчим або
прокурором.
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Баулін О. Сучасні проблеми забезпечення вимог закону при повідомленні про підозру.
У статті розглянуто проблеми виконання слідчими і прокурорами вимог
чинного кримінального процесуального законодавства України щодо вручення письмового повідомлення про підозру особам, місцезнаходження яких не
відомо. На підставі аналізу положень Кримінального процесуального кодексу
України та нормативно-правових актів, які визначають правовий статус різних категорій осіб (іноземців, біженців, безпритульних тощо) і регулюють їх
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облік в Україні, визначено алгоритм дій слідчого і прокурора, які необхідно
здійснити у таких ситуаціях. Розкрито значення документальної фіксації їх
взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, уповноваженими здійснювати облік таких осіб, а також результатів заходів, вжитих
для встановлення місцезнаходження особи, стосовно якої складено повідомлення про підозру.
Ключові слова: підозрюваний; повідомлення про підозру; вручення письмового повідомлення про підозру.
Баулин О. Современные проблемы обеспечения требований закона при
уведомлении о подозрении.
В статье рассматриваются проблемы исполнения следователями и прокурорами требований действующего уголовно-процессуального законодательства Украины о вручении письменного уведомления о подозрении лицам,
местонахождение которых не известно. На основании анализа положений
Уголовного процессуального кодекса Украины и нормативно-правовых актов, определяющих правовой статус личности у лиц различных категорий
(иностранцев, беженцев, бездомных и других) и регулирующих их учет
в Украине, определен алгоритм действий следователя и прокурора, которые
необходимо провести в таких ситуациях. Раскрыто значение документальной фиксации взаимодействия органов досудебного расследования с органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченными
осуществлять учет указанных лиц, а также результатов мероприятий, проведенных для установления местонахождения лица, в отношении которого
составлено уведомление о подозрении.
Ключевые слова: подозреваемый; уведомление о подозрении; вручение
письменного уведомления о подозрении.
Baulin O. The requirements of law security in case of being informed
of the suspicions contemporary issues.
The investigator’s and prosecutor’s carrying out the requirements of current
Ukrainian criminal procedural legislation issues in case of service the written
notification of the suspicion to the persons, whose whereabouts are not known, has
been examined in this article. On the background of Criminal Procedural Code
of Ukraine and normative legal acts provisions, which define the legal status of
the individual in those different categories (foreigners, refugees, the homeless
and others) and regulating their registration in Ukraine, the algorithm of actions
necessary to be carried out in such situations by the investigator and the prosecutor
has been determined. The significance of documentary fixation of their interaction
with state power bodies and bodies of local self-government authorized to carry
out the registration of such persons, so as the results of measures enforced to
determine the whereabouts of the person, in respect of which the notice of suspicion
is constituted has been disclosed.
Keywords: suspect; notification of suspicion; service of the written notification
of suspicion.
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Проблемні питання
щодо виконання
цивільного позову
за вироком суду
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Іван ВЕРНИДУБОВ,

Світлана БЕЛІКОВА,

старший викладач
відділу підтримання
державного обвинувачення
Національної академії
прокуратури України,
державний радник юстиції 2 класу,
кандидат юридичних наук, доцент

викладач відділу
підготовки прокурорів
з представництва інтересів
громадянина або держави в суді
Національної академії
прокуратури України,
старший радник юстиції,
кандидат юридичних наук

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є
обов’язковими до виконання на всій її території – це одна
з основних засад судочинства. Своєчасне і повне виконання
судового рішення, незалежно від того, яким із видів судочинства воно ухвалене, – є запорукою поновлення порушених
прав громадянина та інтересів держави.
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міни в законодавстві, які набрали чинності у зв’язку з ухваленням Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. [1],
суттєво вплинули на повноваження
прокурора у виконавчому процесі
та переформували його реагування
на стадії виконання судових рішень.
Новелою у вказаному Законі є
включення до ст. 23, яка регламентує
представницькі повноваження прокурора, його участі у виконавчому
провадженні (пункт 7 ч. 6 ст. 23), тобто, прокурор має право брати участь
у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справі, в якій ним здійснювалося представництво. Також
новим у Законі, відповідно до внесених до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про
виконавче провадження» (пункт 62
розділу ХІІ «Прикінцеві положення») [2] змін, є запровадження вступу
прокурора у виконавче провадження,
відкрите не за його заявою, за умови,
якщо він здійснював представництво
інтересів громадянина або держави
в суді у відповідній справі.
Отже, сучасне законодавство надало прокурору доволі широкі повноваження у виконавчому процесі навіть у тих справах, за якими раніше
було проблемою відслідкувати хід
їх виконання. Особливо це стосується виконання цивільного позову про
відшкодування шкоди (збитків) за
вироком суду.
Метою нашої статті є дослідження
проблемних питань, які виникають
під час виконання цивільного позову
за вироком суду.
Питання щодо пред’явлення прокурором цивільного позову, ухвалення його судом та подальшого виконання судових рішень розглядали

багато вчених, серед яких О. Агєєв,
С. Бичкова, М. Говоруха, К. Гусаров,
Т. Дунас, В. Комаров, М. Руденко,
М. Стефанчук, С. Чорнооченко,
М. Штефан та інші. Проте на сьогодні виникли нові проблеми з виконання цивільного позову, котрі потребують подальшого дослідження.
Перед тим як перейти до обговорення проблематики виконання
судових рішень (вироків) з відшкодування майнової шкоди (збитків),
з’ясуємо наявність у прокурора правових підстав щодо пред’явлення
цивільного позову та його розгляду
в кримінальному судочинстві.
Право пред’явлення прокурором
цивільного позову в кримінальному провадженні передбачено ст. 128
Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України [3], яка
у взаємозв’язку зі ст. 119 Цивільного
процесуального кодексу (далі – ЦПК)
України [4] регламентує процесуальний порядок його подання.
З цього приводу слушним є зауваження М. Говорухи, який зазначає,
що на теоретичному і практичному
рівнях з’явилося нове родове поняття (нова правова регламентація) –
«цивільний позов прокурора у кримінальному провадженні». Це дає
змогу сформулювати самостійну наукову конструкцію «право прокурора на цивільний позов у кримінальному провадженні», яка має містити
такі складові елементи: 1) передумови права прокурора на цивільний
позов у кримінальному провадженні; 2) порядок (механізм) реалізації
прокурором права на такий позов;
3) гарантії реалізації права прокурора на цивільний позов у кримінальному провадженні [5, 56].
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орган, якому законом надано право
захищати права, свободи та інтереси відповідної особи, неспроможні
самостійно це зробити.
На сьогодні не залишається ні поза
увагою практичних працівників,
ні науковців наявність у кримінальному процесуальному законодавстві
нової норми зобов’язального характеру – здійснення прокурором представництва інтересів громадянина
в суді винятково після отримання
письмової згоди законного представника або відповідного органу. На
наш погляд, це обумовлено тим, що
прокурор здійснює таке представництво у випадку відсутності можливості у батьків неповнолітнього або
в осіб, що їх замінюють, а також опікунів та піклувальників (для недіє
здатних і обмежено дієздатних осіб)
забезпечити такий захист із будьяких об’єктивних причин.
Як бачимо, право пред’явити цивільний позов у кримінальному провадженні належить і особі (її представнику), яка зазнала шкоди від
кримінального правопорушення або
іншого суспільно небезпечного діяння. Нею може бути власник майна,
у якого викрадено або пошкоджено
майно, органи місцевого самоврядування – за позовами про відшкодування коштів, витрачених на стаціонарне лікування потерпілого, або
відшкодування шкоди (збитків), завданих земельним ресурсам, тощо.
Проаналізувавши зміни, які внесені до ст. 128 КПК України, слід
зазначити, що вони не вимагають
від прокурора надання аналогічної
згоди від органу державної влади,
органу місцевого самоврядування
або іншого суб’єкта владних повно-
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Зокрема, передумовами права прокурора на цивільний позов у кримінальному провадженні є: а) внесення
відомостей про кримінальне правопорушення (яким завдано майнової шкоди відповідній особі) до
Єдиного реєстру досудових розслідувань; б) наявність неспроможності певного громадянина самостійно
захистити свої права; в) наявність
потреби захисту інтересів держави,
що порушуються чи можуть бути
порушені внаслідок протиправних
діянь фізичних або юридичних осіб;
г) відсутність судового рішення, яке
набрало законної сили [5, 58].
Ми цілком підтримуємо застосування у кримінальному процесуальному законодавстві вказаної правової конструкції та вважаємо, що її
запровадження викликане насамперед здійсненням прокурором його
представницької функції.
Як свідчить прокурорська практика, загалом цивільні позови у кримінальному провадженні пред’являються в інтересах держави. Проте
чинне законодавство не позбавляє
прокурора права пред’явити цивільний позов в інтересах громадянина,
який через свій неповнолітній вік,
недієздатність або обмежену діє
здатність неспроможний самостійно захисти свої права (ст. 23 Закону
України «Про прокуратуру», ст. 128
КПК України). При цьому варто
звернути увагу на необхідність обґрунтування прокурором наявності
підстав для представництва, визначити, у чому полягають порушення
інтересів держави, а також мотивувати, що громадянин, на користь
якого заявляється позов, або його законний представник чи відповідний
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важень щодо представництва ним інтересів держави, як передбачено ч. 4
ст. 23 Закону України «Про прокуратуру». Можливо, це пов’язано з тим,
що правовий обов’язок прокурора – забезпечення захисту інтересів
держави в економічній, бюджетній,
соціальній, природоохоронній та земельній сферах.
Незважаючи на те що цивільний
позов окрім кримінального провадження може бути пред’явлений
і в порядку цивільного судочинства, ініційований прокурором його
розгляд разом з кримінальним провадженням має певні особливості,
а саме: більш повно та об’єктивно досліджуються обставини скоєння кримінального правопорушення; якісна
доказова база щодо предмета доказування заподіяної майнової шкоди,
оскільки її розмір суттєво впливає
на кваліфікацію кримінального правопорушення та, відповідно, на міру
покарання.
Отже, не меншим акцентом уваги
прокурора у кримінальному провадженні є цивільно-правовий захист потерпілої від кримінального
правопорушення особи або інтересів
держави у разі спричинення майнової шкоди.
Б.Л. Ващук і М.М. Говоруха, досліджуючи питання пред’явлення
цивільного позову в кримінальному провадженні, підкреслюють, що
підставою для його пред’явлення
є сукупність доказів, котрі містять
відомості про наявність шкоди, яку
можливо компенсувати у грошовому еквіваленті, та про факт її заподіяння шляхом вчинення саме
даного розслідуваного кримінального правопорушення. Тобто йдеть-

ся про випадки, коли склад кримінального правопорушення містить
ознаки і цивільного правопорушення, оскільки більшість зазначених
у Особливій частині Кримінального
кодексу (далі – КК) України злочинів передбачає заподіяння потерпілому шкоди (моральної, фізичної
або майнової), що є підставою для
виникнення поряд з кримінальною
також цивільно-правової відповідальності [5, 57].
Цивільно-правова доктрина надає
декілька тлумачень категорії «шкода». Так, Л.О. Доліненко та С.О. Сарновська трактують поняття «шкода»
як знецінення блага, що охороняється правом, зменшення або втрату (загибель) певного особистого
чи майнового блага. В.І. Борисова,
Л.М. Баранова, І.В. Жилінкова розглядають шкоду як сукупність несприятливих немайнових, а також
майнових наслідків, що виникли
у разі порушення суб’єктивних цивільних прав фізичної або юридичної особи. Водночас зазначають, що
шкода є або однією з умов або підстав виникнення обов’язку з її відшкодування. І це цілком закономірно, оскільки категорія «шкода» тісно
пов’язана з питанням цивільно-правової відповідальності [6, 7].
З урахуванням цивільно-правових
норм та взаємопов’язаних із ними
кримінально-правових, на наше бачення, під майновою шкодою слід
розуміти наслідки кримінального
правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, а також
майнові наслідки, завдані потерпілому в результаті неправомірних
рішень, дій чи бездіяльності посадових (юридичних) осіб.
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зицію, зосередивши увагу суду на
обставинах та доказах, які підтверджують наявність спричинення кримінальним правопорушенням майнової шкоди (збитків), її розмірі та
колі винних осіб, з яких необхідно її
стягнути. Саме від активної позиції
прокурора залежить прийняття судом законного рішення у справі.
Важливим питанням є забезпечення цивільного позову в кримінальному провадженні, інакше у подальшому судове рішення в цій частині
важко буде виконати, а іноді – взагалі неможливо.
Для більш детального розгляду
цього питання дослідимо види забезпечення позову, визначені цивільним
процесуальним законодавством та
кримінальним процесуальним законодавством.
Так, ст. 152 ЦПК України передбачає такі види забезпечення позову:
1) накладення арешту на майно або
грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб; 2) заборона вчиняти певні
дії; 3) встановлення обов’язку вчинити певні дії; 4) заборона іншим особам
здійснювати платежі або передавати
майно відповідачеві чи виконувати
щодо нього інші зобов’язання; 5) зупинення продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання
права власності на це майно і про
зняття з нього арешту; 6) зупинення
стягнення на підставі виконавчого
документа, який оскаржується боржником у судовому порядку; 7) передача речі, яка є предметом спору, на
зберігання іншим особам.
На відміну від цивільного процесуального законодавства кримінальне
процесуальне законодавство не ви
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Разом з тим науковці зауважують,
що в цивільному законодавстві поряд
із поняттям «шкода» застосовується поняття «збитки», розмежування
яких полягає в тому, що «шкода» – це
будь-яке знецінення блага, що охороняється правом (майнова і немайнова (моральна) шкода), а «збитки» – це
грошова оцінка шкоди, яка має місце
в разі неможливості відшкодування
її в натурі [6, 8].
Якщо порівняти вказане визначення з нормами цивільного права
(ст. 22 Цивільного кодексу (далі –
ЦК) України), то збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі
знищенням або пошкодженням речі,
а також витрати, які особа зробила
або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні
збитки); 2) доходи, які особа могла б
реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
Частина 2 ст. 1192 ЦК України [7]
передбачає, що розмір збитків, які
підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до
реальної вартості втраченого майна
на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.
Таким чином, пред’являючи позов
у кримінальному провадженні, прокурор повинен правильно його обґрунтувати, чітко вказати підстави
здійснення представництва, визначитися з його предметом і, зокрема,
відмежувати відшкодування шкоди
від відшкодування збитків.
Однак під час судового розгляду
цивільного позову, незалежно від
того, ким він пред’явлений, прокурор повинен зайняти активну по-
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окремлює види заходів забезпечення
цивільного позову в кримінальному
провадженні. Законодавець визначив їх як заходи забезпечення кримінального провадження і зосередив
у одній статті – 131 КПК України,
не розмежовуючи, що відноситься
до забезпечення кримінального провадження, а що до цивільного позову. А саме: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід;
2) накладення грошового стягнення;
3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 5) тимчасовий
доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт
майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.
На наше бачення, до видів заходів
забезпечення позову можна віднести: тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, тимчасове вилучення майна і арешт майна.
Інші види заходів – до забезпечення
кримінального провадження.
Найбільш доцільним видом забезпечення цивільного позову в кримінальному провадженні, ми вважаємо,
є накладення арешту на майно, яким
володіють, користуються або розпоряджаються підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи
або юридична особа, до якої може
бути застосовано заходи кримінально-правового характеру. Застосування цього виду забезпечення
позову є результативним, особливо
під час виконання судового рішення,
оскільки на своєчасно виявлене слідчим майно та накладений на нього
арешт може бути звернено стягнення
за цивільним позовом про відшкодування шкоди.

Однак у практичній діяльності іноді робота слідчого зводиться до формалізму.
Так, рішенням Апеляційного суду
Херсонської області від 16 лютого
2016 р. стягнуто з органу УМВС на користь особи, звільненої від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, в рахунок
відшкодування матеріальної шкоди
у розмірі 8000 грн. Як виявилося з матеріалів справи, постановою ВДВС
від 18 травня 2015 р. повернуто без
виконання виконавчий лист з підстав
відсутності арештованого майна
(2 човни) на відповідальному зберіганні. Накладення арешту на майно обвинуваченого відбулося з порушенням
вимог закону про забезпечення його
збереження, що потягло втрату [8].
Утім, ухвалюючи вирок, суд повинен прийняти рішення щодо заходів забезпечення кримінального
провадження, тобто вирішити долю
майна, на яке накладено арешт, для
забезпечення цивільного позову.
Слід підкреслити, що судове рішення в частині задоволеного цивільного позову має бути сформульоване таким чином, щоб при його
виконанні не виникало будь-яких
проблемним питань. Тому в резолютивній частині вироку суд повинен
чітко вказати розмір стягнення майнової шкоди (збитків), а за необхідності – порядок стягнення (дольовий
або солідарний).
Водночас мають місце випадки,
коли через відсутність належної взаємодії між працівниками прокуратур, за якими закріплено різні напрями прокурорської діяльності, шкода,
заподіяна злочинами, тривалий час
залишається поза увагою.
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Розглянемо окреслені проблемні
питання на прикладах судової практики.
1. При здійсненні виконавчого провадження спостерігаються численні
факти невиконання цивільного позову внаслідок втрати виконавчих
листів через відсутність належного
контролю з боку державного виконавця.
На підставі постанови Подільського районного суду м. Києва від
9 лютого 2016 р. видано дублікат
виконавчого листа за вироком суду
від 18 жовтня 2011 р. з причини його
втрати під час передачі виконавчого провадження з однієї дільниці на
іншу [11].
Аналогічні факти втрати виконавчих листів за вироками суду були
у Личаківському ВДВС Львівського
МУЮ (постанова Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської
області від 21 січня 2016 р.) [12],
у ВДВС Сумського МУЮ (постанова
Зарічного районного суду м. Суми від
27 січня 2016 р.) [13] та інших органах примусового виконання.
2. Неповнота здійснення державним виконавцем примусових виконавчих дій.
Постановою Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 13 липня 2015 р. відмовлено
в задоволенні подання державного
виконавця про розшук засудженої
особи – боржника за цивільним позовом. Із досліджених судом матеріалів виконавчого провадження видно, що відомості про відсутність
боржника за місцем його проживання наявні тільки в акті державного
виконавця, складеному зі слів сусідки боржника, яка взагалі назватись
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Так, через неправильне посилання на норми матеріального права як підставу для відшкодування
шкоди, завданої корупційними діяннями, судом відмовлено у задоволенні позову прокурора одного з
районів м. Дніпропетровська про
стягнення 2,5 млн грн шкоди, спричиненої у 2004 році злочинними
корупційними діями керівника ДП
«Дніпропетровський облавтодор».
Позов прокурором пред’явлено наприкінці 2012 року, через два з половиною роки після набрання вироком,
яким засуджено цього керівника за
ст. 364 ч. 2 КК України, законної
сили. Як наслідок, можливість поновлення інтересів держави втрачена через порушення строків позовної
давності [9].
Дослідивши підстави та порядок
пред’явлення цивільного позову в
кримінальному провадженні, ми під
ходимо до основного питання нашої
статті – примусового виконання.
Статистичні дані свідчать, що
загальна кількість невиконаних судових рішень за позовами прокурорів
є досить значною – на суму понад
791 млн грн (станом на 31 грудня минулого року) [10].
У ході примусового виконання судового рішення (вироку в частині цивільного позову) органами державної
виконавчої служби виникає чимало
проблем, через які неможливо взагалі виконати це рішення. До них ми
відносимо проблеми об’єктивного
(відсутність у боржника майна і коштів, на які можливо звернути стягнення) та суб’єктивного характеру
(незаконні процесуальні рішення, дії
або бездіяльність з боку державного
виконавця тощо).
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та підписувати цей акт відмовилась. Жодних доказів про вжиття
виконавчих заходів або їх безрезультативність чи ухилення боржника
від виконання рішення суду не було
надано [14].
Постановою Центрального районного суду м. Миколаєва від 1 лютого
2016 р. частково задоволено клопотання державного виконавця щодо
встановлення способу виконання
вироку суду в частині цивільного позову. Зокрема, за вироком суду стягнуто з підсудного майнову шкоду
в розмірі 50,0 тис. грн. З метою забезпечення позову та відшкодування шкоди був накладений арешт на
автомобіль винної особи. В ході виконання цивільного позову державний виконавець іншого майна, окрім
арештованого, не виявив та звернувся до суду з клопотанням, у якому чітко не вказав про зміну способу
і порядку виконання виконавчого документа [15]. Недотримання державним виконавцем вимог ст. 36 Закону
України «Про виконавче провадження» лише затягує строки примусового виконання рішення суду.
3. Інші види порушень вимог закону з боку державного виконавця:
ненадіслання сторонам виконавчого процесу, зокрема й прокурору,
копій процесуальних документів
виконавчого провадження (ст. 31
Закону України «Про виконавче
провадження»); невинесення постанови про арешт грошових коштів та
помилки у платіжних вимогах до
банківських установ про списання
коштів з рахунку боржника (постанова Харківського апеляційного
господарського суду від 2 грудня
2015 р.) [16].

Отже, з метою визначення своєчасності та законності винесення
державним виконавцем процесуальних документів, здійснення ним
виконавчих дій або виявлення його
бездіяльності прокурор повинен
активно використовувати свої права: на ознайомлення з матеріалами
виконавчого провадження та оскарження рішень, дій чи бездіяльності
державного виконавця, які передбачені ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження». З цього приводу суди на сьогодні напрацювали
досить позитивну практику.
Харківський апеляційний господарський суд, розглядаючи апеля
ційну скаргу прокурора, у своїй
постанові від 22 квітня 2015 р. (за
позовом прокурора) зазначив, що
предметом оскарження є визнання
бездіяльності державного виконавця незаконною, що виразилося у невжитті ним першочергових заходів
щодо погашення заборгованості за
рахунок коштів боржника, а також невжитті ним заходів щодо
розшуку боржника (його майна) або
перевірки його майнового стану.
Задовольняючи скаргу прокурора,
суд дійшов висновку, що бездіяльність державного виконавця є триваючим порушенням, моментом виявлення якого є день ознайомлення
прокурора з матеріалами виконавчого провадження [17].
Таким чином, можемо підсумувати, що з метою уникнення порушень під час примусового виконання цивільного позову за вироком
суду прокурор повинен своєчасно
і повно використовувати свої права, передбачені чинним законодавством.
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Вернидубов І., Белікова С. Проблемні питання щодо виконання
цивільного позову за вироком суду.
Розглянуто проблемні питання, які виникають під час пред’явлення цивільного позову в кримінальному провадженні, його судового розгляду та
в ході примусового виконання державним виконавцем. Визначено шляхи їх
вирішення.
Ключові слова: представництво прокурором; цивільний позов; кримінальне
провадження; вирок суду; виконавче провадження.
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Вернидубов И., Беликова С. Проблемные вопросы по исполнению
гражданского иска по приговору суда.
Рассмотрены проблемные вопросы, возникающие при предъявлении граж
данского иска в уголовном производстве, его судебном рассмотрении и в ходе
принудительного исполнения государственным исполнителем. Определены
пути их решения.
Ключевые слова: представительство прокурором; гражданский иск; уголовное производство; приговор суда; исполнительное производство.
Vernydubov I., Belikovа S. Problematic issues for the implementation
of a civil action by a court sentence.
The authors consider the problematic issues that arise in the presentation of a civil
action in criminal proceedings, its judicial review and in the enforcement of state
enforcement and the ways of their solution.
Keywords: representation of the prosecutor; a civil action; criminal proceedings;
the judgment; the enforcement proceedings.
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Підстава та умови
представництва прокуратурою
інтересів громадянина
або держави в суді
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Марина СТЕФАНЧУК,

Реалізація прокуратурою України властивих їй функцій,
зокрема й функції представництва інтересів громадянина
або держави в суді, залежить від низки чинників, основними з яких є передумови «запуску» правового механізму такої
реалізації. Насамперед це пов’язано із термінопоняттями
«підстава» та «умова».
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к слушно зазначається в науковій літературі, наявність
підстав для реалізації представницької функції прокуратури
і закріплення цих підстав у законі
обумовлені соціальною значущістю
тих прав, у захисті яких в контакті
із судом бере участь прокуратура [1,
97]. Саме тому для встановлення
передумов реалізації функції представництва прокуратурою інтересів
громадянина або держави в суді слід
чітко визначити, що ж буде підставами та умовами такої реалізації.
Із моменту юридичного закріп
лення цієї функції прокуратури
України питання про підстави та
умови представництва нею інтересів громадянина або держави в суді
жваво дискутується як серед науковців, так і практичних працівників. Результати правового аналізу
основних аспектів щодо сутності цієї
дискусії знайшли своє відображення
в окремому дослідженні [2], тому не
будуть детально розкриватися у цій
статті. Зазначимо лише, що результати вказаного вище правового аналізу свідчать про те, що сенс зазначеної дискусії, переважно, зводиться
до визначення обсягу законодавчого
закріплення цих підстав та умов, без
ґрунтовного занурення у змістовну складову самих термінопонять.
Водночас з’ясування сутності цих
понять та її екстраполяція на сферу
відносин, що становлять предмет
нашого дослідження, мають важливе значення у формуванні нової
парадигми діяльності прокуратури
України поза межами кримінальної
юстиції.
У розвиток цього питання слід зауважити, що в загальному філософ-

ському розумінні термінопоняття
«підстава» трактується як достатня
умова для чого-небудь: буття, пізнання, думки, діяльності [3]. У свою
чергу, під поняттям «умова» розуміють те, від чого залежить дещо інше
(обумовлене), суттєвий компонент
комплексу об’єктів (речей, їхніх
станів, взаємодій), за наявності якого з необхідністю слідує існування
цього явища. При цьому умови поділяють на необхідні (тобто наявні
щоразу, коли має місце обумовлене
явище) та достатні (з урахуванням
й інших умов). Саме ці умови і формують повний набір, з якого неможливо виключити жодного компонента, щоб не порушити обумовленість,
та неможливо додати нічого, щоб не
було зайвим [4].
Екстраполюючи наведене вище
на сферу реалізації прокуратурою
функції представництва інтересів
громадянина або держави у суді, потрібно визнати, що підставою такої
діяльності повинна бути необхідна
та достатня умова, яка б давала
можливість «запустити» механізм
прокурорської діяльності у цій сфері.
При цьому, на нашу думку, попри те,
що підстава – це категорія, яка завжди об’єктивна, для її комплексного
розуміння ми повинні виокремити її
нормативну та фактичну складові.
Так, під нормативною складовою
підстави реалізації прокуратурою
функції представництва інтересів
громадянина або держави у суді слід
визнати позитивне (нормативноправове) закріплення цієї діяльності в положеннях Конституції
України [5] та інших нормативноправових актах, у першу чергу –
в Законі України «Про прокура-
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жений чи знищений правовий механізм його реалізації та/або захисту.
Важливим тут також є те, що такий
стан повинен бути спричинений, як
правило, винною протиправною поведінкою.
З огляду на це слід зазначити, що
підставою реалізації прокуратурою
функції представництва інтересів
громадянина або держави у суді є закріплення такої діяльності в нормах
законодавства (нормативно-правова
підстава) та наявність фактів незаконного (протиправного) впливу (чи
загрози такого впливу) на публічний
інтерес, внаслідок якого він зазнає
звуження чи знищення (ураження),
або ж за яких звужується чи знищується правовий механізм його
реалізації та/або захисту (фактична
підстава).
Виявлення наявності підстав тягне
за собою необхідність дослідження
наявності інших умов, тобто тих обставин, за яких може бути реалізований «запущений» механізм реалізації прокуратурою представницької
функції. Іншими словами, за наявності нормативної та фактичної підстави ми повинні дослідити, яких умов
слід дотриматись, щоб діяльність
прокурора у цій сфері відповідала
вимогам закону та досягла кінцевої
мети.
Аналіз чинного законодавства,
практики його застосування та наявних доктринальних досліджень у цій
сфері дає нам можливість виокремити такі умови представництва прокурором інтересів громадянина або
держави в суді:
1) умова суб’єктної належності,
що означає можливість реалізації
прокуратурою функції, яка розгля-
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туру» (2014) [6]. Відповідно до
положень ст. 1 цього Закону, прокуратура України здійснює встановлені Конституцією України функції
з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства
та держави. Тобто головним фактором – підставою, на якій базується
вся діяльність прокуратури України,
є завдання щодо реалізації конституційних функцій з метою захисту
прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави. Отже, в цьому
випадку мова йде про нормативноправову підставу представництва
прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді.
Однак, попри важливість нормативної складової, ми повинні розуміти, що вона є необхідною, але не достатньою. Вважаємо, що ця підстава
може бути визнана мета-підставою,
проте без наявності реальної фактичної підстави, що буде зіставляти
вимоги закону та реальну ситуацію
і виконувати при цьому роль «ключа
запалювання», механізм реалізації
функції представництва «запущений» бути не може. Тому вважаємо,
що під фактичною підставою представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді
слід розуміти потенційно існуючу
загрозу чи факт ураження публічного інтересу. Потрібно особливо
підкреслити, що фактична підстава
може настати у двох випадках: потенційної загрози (ризику) або факту ураження публічного інтересу.
При цьому під «ураженням» такого
публічного інтересу ми вбачаємо
такий його стан, за якого він зазнав
(або може зазнати) свого звуження
чи знищення, або ж коли був зву-
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дається, лише за умов належності носіїв інтересу до визначеного переліку
суб’єктів, щодо яких може здійснюватися представництво. При цьому,
з огляду на мінливість законодавства
та доктрини з цього питання, ми можемо дійти висновку, що на сьогодні
законодавець обрав концептуальний
підхід, за якого для громадян цей
перелік визначається шляхом включення до вказаного переліку суб’єктів (наприклад, прокурор здійснює
представництво в суді інтересів у випадках, якщо особа не спроможна
самостійно захистити свої порушені,
оспорювані або невизнані права чи
реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену діє
здатність), а для держави – шляхом
виключення (встановлення винятків)
(наприклад, не допускається здійснення прокурором представництва
в суді інтересів держави у особі державних компаній, а також у правовідносинах, пов’язаних із виборчим
процесом, проведенням референдумів, діяльністю Верховної Ради
України, Президента України, створенням та діяльністю засобів масової інформації, а також політичних
партій, релігійних організацій, організацій, що здійснюють професійне
самоврядування, та інших громадських об’єднань).
Вважаємо, що такий підхід доволі
сумнівно можна назвати обґрунтованим. На наше переконання, при
створенні правової формули представництва прокуратурою інтересів
громадян слід виходити із того, що
під захист повинен підпадати інтерес тієї категорії осіб, які не можуть
самостійно забезпечити його здійс-

нення. Тобто, за основу повинен братися не факт настання повноліття,
а саме фактична здатність реалізувати та захистити свій інтерес. Такий
підхід більш повно відповідатиме
принципам права, що захищати треба того, хто цього захисту потребує.
Нагадаємо, що згідно з положеннями
ч. 2 та ч. 3 ст. 29 ЦПК України [7] неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також
особи, цивільна дієздатність яких
обмежена, можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права
та виконувати свої обов’язки в суді
у справах, що виникають з відносин,
у яких вони особисто беруть участь,
якщо інше не встановлено Законом.
У разі реєстрації шлюбу фізичної
особи, яка не досягла повноліття,
вона набуває цивільної процесуальної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. Цивільної процесуальної
дієздатності набуває також неповнолітня особа, якій у порядку, встановленому цим Кодексом, надано повну
цивільну дієздатність. Згідно з положеннями ч. 2 ст. 48 КАС України [8],
здатність особисто здійснювати свої
адміністративні процесуальні права
та обов’язки, у тому числі доручати
ведення справи представнику (адміністративна процесуальна дієздатність), належить фізичним особам,
які досягли повноліття і не визнані
судом недієздатними, а також фізичним особам до досягнення цього віку
у спорах з приводу публічно-правових відносин, у яких вони відповідно
до законодавства можуть самостійно
брати участь.
З урахуванням вищевикладеного
видається більш юридично обґрунтованим надання прокурору права
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тереси громадянина, не здійснюють
або неналежним чином здійснюють
його захист; захист інтересів держави не здійснює або неналежним
чином здійснює орган державної
влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого
віднесені відповідні повноваження,
а також – у разі відсутності такого
органу. Зрозуміло, що наявність цієї
умови обґрунтована тим, що прокурор перед реалізацією функції представництва інтересів громадина або
держави повинен повно та всебічно
оцінити, наскільки ефективно відбувався захист іншими інституціями, на яких покладався попередній
обов’язок щодо цього. І тільки у разі
виявлення дефектів такого захисту
прокурор може «запускати» наявний
механізм такої функції;
3) умова юрисдикційного санкціонування представництва прокурором публічних інтересів у суді. Зміст
цієї умови має на меті наявність певного судового санкціонування діяльності прокуратури щодо реалізації
цієї функції. Так, прокурор здійснює
представництво інтересів громадянина або держави в суді винятково
після підтвердження судом підстав
для представництва;
4) умова попереднього узгодження прокурором представництва інтересів відповідних суб’єктів у суді.
Сенс цієї умови законодавець вбачає
в тому, що прокурор зобов’язаний
попередньо, до звернення до суду,
повідомити про це громадянина та
його законного представника або
відповідного суб’єкта владних повноважень. Для представництва інтересів громадянина в суді проку-
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здійснювати представництво в суді
інтересів громадянина (громадянина
України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо такий
громадянин нездатний самостійно
захистити свої порушені, невизнані чи оспорювані права, свободи та
інтереси або реалізувати процесуальні повноваження через ненабуття (ненадання) повної дієздатності,
недієздатність або обмежену діє
здатність, які позбавляють особу
процесуальної дієздатності у відповідному процесі.
На нашу думку, визначальною
умовою в цьому випадку слід визначити дефект процесуальної діє
здатності громадянина, а саме: відсутність процесуальної дієздатності
як одного із визначальних критеріїв
неспроможності особи самостійно
захищати свої права, свободи та інтереси або реалізувати процесуальні
повноваження.
Що ж стосується правової формули представництва прокурором інтересу держави, то, на нашу думку,
вона повинна бути виписана таким
чином, щоб цілком захищала наявний публічний інтерес, тобто, без заздалегідь встановлених та не повною
мірою обґрунтованих категоричних
винятків;
2) умова дефекту механізму правового захисту відповідного публічного
інтересу щодо громадян і щодо держави. Сутність цієї умови полягає
в тому, що механізм реалізації функції представництва прокурором інтересів громадянина або держави
у суді може бути «запущений» тільки тоді, коли законні представники
або органи, яким законом надано
право захищати права, свободи та ін-
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рор повинен надати письмову згоду
законного представника або органу,
якому законом надано право захищати права, свободи та інтереси відповідної особи, на здійснення представництва.
На нашу думку, здається сумнівною необхідність такої умови представництва, за якої прокурор повинен надати суду письмову згоду
законного представника або органу,
котрому законом надано право захищати права, свободи та інтереси
відповідної особи, з огляду на іншу
визначену законодавством умову –
нездійснення або здійснення неналежним чином зазначеними вище
законними представниками або органами відповідних повноважень
у межах їхньої компетенції.
До того ж, практика застосування цих положень свідчить про те,
що суди не прискіпливо ставляться
до цієї законодавчої вимоги, а іноді відверто ігнорують її. Так, суддя
Володимирецького районного суду
при підготовці до розгляду цивільної справи за позовом виконавчого
комітету Кузнецовської міської ради
до Особа_1 про позбавлення батьківських прав, розглянувши заяву прокурора району про його допуск до
участі у справі для захисту інтересів
неповнолітньої дитини, що надійшла
до початку розгляду справи по суті,
постановив ухвалу про її задоволення. Вирішуючи питання наявності
в прокурора підстав для представництва і дотримання ним передбачених законодавством умов такого
представництва, суддя вказав, що
відповідно до ст. 45 ЦПК України,
з метою представництва інтересів
громадянина або держави в суді

прокурор у межах повноважень, визначених законом, може вступити за
своєю ініціативою у справу, провадження у якій відкрито за позовом
інших осіб, на будь-якій стадії її розгляду. При цьому прокурор повинен
надати суду документи, які підтверджують неможливість громадянина
самостійно здійснювати представництво своїх інтересів [9].
Водночас у цій справі виникає питання: чому суддя допустив прокурора у справу з метою представництва інтересів неповнолітньої особи,
не вимагаючи надання прокурором
письмової згоди органу, якому законом надано право захищати права, свободи та інтереси відповідної
особи, на здійснення ним представництва? Очевидно, що відповідно
до положень чинного законодавства
прокурор міг би представляти інтереси цієї неповнолітньої особи
за умови, що орган, якому законом
надано право захищати права, свободи та інтереси відповідної особи,
не здійснює або неналежним чином
здійснює її захист.
Вважаємо, що викладена вище судова практика свідчить про необхідність виключення із законодавства
цієї умови реалізації прокурором
функції представництва інтересів
у суді.
Привертає увагу також і той факт,
що для представництва прокурором
інтересів держави, як різновиду пуб
лічних інтересів, законодавством не
встановлено обов’язку прокурора на
одержання такої згоди, підтвердженої документально, що, на думку деяких науковців, формує певний дисбаланс та може негативно вплинути
на правозастосування, оскільки при-
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нального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської
ради, ТОВ «Графік-Харків» про визнання договору недійсним, припинення зобов’язання та повернення
майна (рішенням Господарського
суду Харківської області від 27 жовтня 2015 р. цей позов прокурора задоволено у повному обсязі [12]).
Свої позовні вимоги позивач обґрунтував тим, що на адресу Харківського
міського голови 28 серпня 2015 р.
надійшло письмове повідомлення
заступника прокурора Харківської
області, відповідно до якого прокуратурою виявлено порушення вимог
Закону України «Про освіту» та буде
пред’явлено позов до Господарського
суду Харківської області в інтересах Харківської міської ради в особі Управління освіти адміністрації
Дзержинського району Харківської
міської ради до Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської
ради і ТОВ «Графік-Харків» про визнання договору оренди недійсним та
повернення майна.
Дії прокуратури з подання такої
позовної заяви, на думку представника позивача, є неправомірними,
оскільки Харківська міська рада не
вважає її інтереси порушеними у цій
господарській справі, а прокурор,
на думку представника позивача,
звернувся до господарського суду
без підтвердження підстав для представництва за відсутності порушень
закону з боку Харківської міської
ради та її виконавчих органів.
На противагу цій правовій позиції
суд дійшов висновку, що дії прокурора
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пускає можливість необґрунтованого звернення прокурора до суду
в інтересах держави, що викликає
потребу документального підтвердження необхідності захисту прав та
інтересів держави [10, 7].
Крім того, така законодавча регла
ментація повноважень прокурора
на звернення до суду в інтересах
держави викликає спротив відповідних суб’єктів владних повноважень, до компетенції яких віднесено
захист таких інтересів. Показовою
в цьому аспекті є постанова Хар
ківського окружного адміністративного суду від 24 листопада 2015 р.
№ 820/10546/15 [11] (дата набрання законної сили: 11 січня 2016 р.) за
позовом Харківської міської ради до
заступника прокурора міста Харкова
Особа_5, з участю третіх осіб
ТОВ «Графік-Харків», Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, Державного навчальновиховного виробничого комплексу
Дзержинського району м. Харкова,
Управління освіти адміністрації
Дзержинського району Харківської
міської ради, про визнання дій протиправними. У цій справі суд встановив,
що позивач, Харківська міська рада,
звернулась до суду з адміністративним позовом до заступника прокурора міста Харкова Особа_5, в якому
просила суд визнати протиправними дії відповідача, а саме: пред’явлення позову від 31 серпня 2015 р.
до Господарського суду Харківської
області в інтересах держави в особі Управління освіти адміністрації
Дзержинського району Харківської
міської ради до Управління кому-
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Харківської області в частині звернення до Господарського суду Харківської
області з позовною заявою від 31 серпня 2015 р. в інтересах Харківської
міської ради в особі Управління
освіти адміністрації Дзержинського
району Харківської міської ради до
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки
та комунального майна Харківської
міської ради і ТОВ «Графік-Харків»
про визнання договору оренди недійсним та повернення майна – відповідають чинному законодавству.
Продовжуючи розгляд цього питання, слід зауважити, що в зазначеному вище рішенні господарського
суду від 27 жовтня 2015 р. позивач –
Управління освіти адміністрації
Дзержинського району Харківської
міської ради – подав заяву про відмову від позову, яку суд не прийняв,
мотивуючи це тим, що користування спірним приміщенням відповідачем (ТОВ «Графік-Харків») без достатньої правової підстави у зв’язку
з недійсністю спірного договору є
порушенням прав і охоронюваних
законом інтересів власника цього
приміщення – територіальної громади міста Харкова.
Колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду за
результатами апеляційного перег
ляду вказаного вище рішення Гос
подарського суду Харківської області погодилась із висновком суду
першої інстанції про визнання спірного договору недійсним, припинення зобов’язань за ним та зобов’язання орендаря звільнити займані
нежитлові приміщення [13].
Проаналізована судова справа, на
нашу думку, є показовою, оскіль-

ки яскраво демонструє зловживання своїми правами щодо захисту
публічного інтересу (який у цьому
випадку знаходить своє втілення
в інтересах територіальної громади) уповноваженого суб’єкта владних повноважень. Вважаємо безперечним факт, що за таких обставин
сумнівною видавалась би перспектива одержання прокурором згоди
такого уповноваженого суб’єкта на
представництво інтересів держави
в суді. Більше того, в цьому випадку
об’єктом захисту виступав не лише
інтерес держави, а радше – публічний інтерес (інтерес територіальної
громади).
Водночас чинна правова регламентація порядку представництва
прокурором інтересів громадянина
або держави в суді є недосконалою
і дає змогу уповноваженим на захист публічних інтересів суб’єктам,
у разі незгоди з правовою позицією
прокурора щодо захисту публічних
інтересів у справі, ігнорувати рішення суду, постановлене за позовом прокурора в інтересах держави,
зокрема шляхом подання письмової
заяви про повернення виконавчого
документа, на підставі якого відкрито виконавче провадження за заявою
прокурора [14].
За обставин такої правової регламентації представництва прокурором інтересів громадянина або
держави в суді, а також з метою
уникнення випадків зловживання
суб’єктами, уповноваженими захищати публічні інтереси, своїми повноваженнями, вважаємо, що однією
з умов ефективного представництва
прокурором інтересів громадянина або держави в суді має стати на-
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що підтверджено судом, у разі допуску прокурора в процес як учасника,
який користується процесуальними
повноваженнями сторони, є невиправданим і призводить до процесуальної компетенційної конкуренції,
як свідчать проілюстровані вище
приклади судової практики.
З урахуванням вищевикладеного
вважаємо, що належними умовами
реалізації прокуратурою функції
представництва інтересів громадянина або держави в суді можуть бути
визначені такі:
1) умова суб’єктної належності;
2) умова дефекту механізму правового захисту відповідного публічного
інтересу;
3) умова юрисдикційного санкціонування представництва прокурором публічних інтересів у суді;
4) умова надання прокурору процесуального статусу «квазісторони»
процесу, в разі підтвердження судом
наявності у нього підстав для представництва.
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дання йому статусу «квазі-сторони»
процесу. В цьому аспекті нагадаємо,
що підтвердження судом наявності
підстав для представництва водночас означає встановлення та підтвердження судом факту невиконання
або неналежного виконання законними представниками інтересів громадянина або держави своїх обов’язків
щодо їх захисту, саме тому прокурор
ініціює провадження в інтересах
відповідного громадянина або держави та, у разі підтвердження судом
наявності підстав для представництва, користується процесуальними
повноваженнями відповідної сторони в процесі. Вважаємо, що за таких
умов лише прокурор у таких справах
повинен виступати як представник
інтересів громадянина або держави,
набуваючи процесуального статусу
«квазі-сторони» процесу. Оскільки
допуск у процес представників, які
не виконують або неналежно виконують свої обов’язки щодо захисту
інтересів громадянина або держави,
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Стефанчук М. Підстава та умови представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді.
У статті висвітлено результати теоретико-правового пошуку щодо з’ясування сутності понять «підстава» та «умови» у контексті встановлення передумов реалізації функції представництва прокуратурою інтересів громадянина
або держави в суді. Встановлено, що підстава представництва прокуратурою
інтересів громадянина або держави в суді містить нормативну та фактичну
складові, а до належних умов реалізації прокуратурою функції представництва інтересів громадянина або держави в суді запропоновано віднести:
умову суб’єктної належності; умову дефекту механізму правового захисту
відповідного публічного інтересу; умову юрисдикційного санкціонування
представництва прокурором публічних інтересів у суді; умову надання прокурору процесуального статусу «квазі-сторони» процесу в разі підтвердження судом наявності підстав для представництва.
Ключові слова: підстава представництва; умови представництва; прокуратура; функція прокуратури; представництво інтересів громадянина або держави в суді.
Стефанчук М. Основание и условия представительства прокуратурой
интересов гражданина или государства в суде.
В статье освещены результаты теоретико-правового поиска, касаемого выяснения сущности понятий «основание» и «условия» в контексте установ-
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ления предпосылок реализации функции представительства прокуратурой
интересов гражданина или государства в суде. Установлено, что основание
представительства прокуратурой интересов гражданина или государства
в суде содержит нормативную и фактическую составляющие, а к надлежащим условиям реализации прокуратурой функции представительства интересов гражданина или государства в суде предложено отнести: условие
субъектной принадлежности; условие дефекта механизма правовой защиты
соответствующего публичного интереса; условие юрисдикционного санкционирования представительства прокурором публичных интересов в суде;
условия предоставления прокурору процессуального статуса «квази-стороны» процесса в случае подтверждения судом наличия оснований для представительства.
Ключевые слова: основание представительства; условия представительства; прокуратура; функция прокуратуры; представительство интересов граж
данина или государства в суде.
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Stefanchuk M. Reason and conditions of the prosecutor’s office representation of the interests of the citizen or the state in the court.
The article highlights the results of theoretical and legal search towards finding
out the essence of the concepts of «reason» and «conditions» in the context of setting preconditions for realization of the prosecutor’s office function of representation of interests of the citizen or the state in the court. Found that the basis pro
secutor’s office function of representation of interests of the citizen or the state in
the court consist of normative and actual constituents and appropriate conditions
for realization of the prosecutor’s office function of representation of interests
of the citizen or the state in the court proposed to include: condition of subjective
membership; condition of defect of legal protection mechanism for the public inte
rest; condition of jurisdictional authorizing of public prosecutor’s office representation in court; condition of «quasi-suitor» status for prosecutor, if confirmed by
the court grounds of representation.
Keywords: reason of representation; conditions of representation; prosecutor’s office; prosecutor’s office function; representation of the citizens or the state
in the court.
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Визначення родового об’єкта
злочинів, що складають
корупційну злочинність
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Ірина МЕЗЕНЦЕВА,
старший викладач
відділу підготовки прокурорів
з нагляду за додержанням
законів органами, які проводять
досудове розслідування
Національної академії
прокуратури України,
кандидат юридичних наук,
доцент

Проблема загального вчення про корупційні злочини та їх
співвідношення з іншими злочинними посяганнями досі є актуальною. Одними з найважливіших законодавчих джерел, які
визначають поняття корупції та запобігання їй, є низка законів України, ухвалених 14 жовтня 2014 року: «Про запобігання
корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки», «Про
Національне антикорупційне бюро України» тощо.
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чинник побудови системи Особливої
частини Кримінального кодексу
України та правильної кваліфікації
суспільно небезпечного діяння родовий об’єкт становить собою групу
однорідних благ (інтересів), на які
посягає однорідна група злочинів [5].
Законом України «Про запобігання
корупції» від 14 жовтня 2014 р. корупцію визначено як використання
особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих
їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою
одержання неправомірної вигоди або
прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди
для себе чи інших осіб або, відповідно, обіцянка/пропозиція чи надання
неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього
Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою
схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних
з ними можливостей [3]. Враховуючи,
що ключовим у понятті «корупція» є протиправне використання
наданих службових повноважень
чи пов’язаних із цим можливостей,
родовим об’єктом корупційних злочинів можемо визначити суспільні
відносини, що забезпечують правильну (нормальну) діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних чи
комунальних підприємств, установ
чи організацій, юридичних осіб приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також їх
працівників, які визначені законом
як суб’єкти корупції, щодо їх діяльності, передбаченої законодавством.
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чинному кримінальному законодавстві України відсутнє
поняття корупційних злочинів, натомість у примітці до ст. 45
Кримінального кодексу (далі – КК)
України [1] розміщено перелік складів злочинів, віднесених до вказаної
категорії. Безперечно, на практиці це
створює труднощі у кваліфікації дій
з ознаками корупції [2].
На превеликий жаль, цей перелік
уже піддано критиці у наукових колах. Основний шлях удосконалення
законодавства кримінальної галузі –
максимально можлива конкретизація поняття корупційного злочину
та формалізація його ознак, що дають можливість уточнити юридичну
природу цього суспільно небезпечного діяння.
З’ясовуючи сутність злочинів, що
складають корупційну злочинність,
слід мати на увазі, що основу цього терміна становлять законодавчі
визначення злочину (ч. 1 ст. 11 КК
України [1]), корупції та корупційного правопорушення (ч. 1 ст. 1 Закону
України «Про запобігання корупції»
від 14 жовтня 2014 р. [3] та Закону
України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 р. [4]). З урахуванням змісту
цих правових норм можемо вважати, що під корупційним злочином
законодавець розуміє передбачене
в Особливій частині Кримінального
кодексу України суспільно небезпечне діяння, яке містить ознаки корупції та корупційного правопорушення.
Відповідно, визначення родового об’єкта злочинів, що складають
корупційну злочинність, можливе на підставі наукового пошуку.
Загальновизнано, що як важливий
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Д.Г. Михайленко у своїх дослідженнях приходить до висновку, що
з урахуванням сучасних тенденцій
щодо визначення поняття корупції
можна узагальнити, що у правовому
сенсі під корупцією розуміється явище, яке охоплює всю сукупність корупційних діянь, пов’язаних з протиправним використанням публічною
чи приватною службовою особою
повноважень чи пов’язаних з цим
можливостей в особистих інтересах
чи інтересах третіх осіб, з метою
незаконного одержання благ майнового чи немайнового характеру
для себе та/або інших осіб, а також,
відповідно, неправомірне надання
таких благ [6, 353]. Враховуючи наведене, ми поділяємо позицію, що
більшість злочинів у сфері службової діяльності співвідноситься з корупцією як частина та ціле (зокрема,
це стосується незаконного збагачення, одержання неправомірної вигоди
тощо) [7, 108].
О.О. Дудоров підкреслював, що
нормальна (правильна) робота з
функціонування державної управлінської сфери як сфери діяльності
публічних службових осіб виступає
тією соціальною цінністю, яка потребує з боку держави особливого
правового захисту, в тому числі за
допомогою кримінально-правових
норм про службові злочини [8, 15].
Родовим об’єктом корупційних
злочинів, на думку А.В. Савченка
та О.В. Кришевич, є суспільні відносини, які визначають і регулюють
зміст правильної роботи державного
апарату й апарату органів місцевого
самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності,

а також суспільні відносини, що забезпечують нормальну службову
діяльність у юридичних особах приватного права та нормальну професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг [9, 12–13].
П.С. Матишевський зазначає, що
об’єктом злочинних посягань є авторитет відповідних органів публічної влади, та й загалом підприємств,
установ, організацій незалежно від
форм власності [10, 559].
Д.І. Крупко вважає, що родовим
об’єктом корупційних злочинів є суспільні відносини, які забезпечують
авторитет та порядок здійснення
державної служби, цілі і завдання
установ та організацій публічного
і приватного сектора, встановлений
(нормативно закріплений) порядок
їх функціонування [11, 7]. Для порівняння Д.І. Крупко зазначає, що
родовим об’єктом злочинів у сфері
службової діяльності можна вважати
правильну (нормальну) службову діяльність (стосовно Німеччини) і чистоту (бездоганність) службової діяльності (стосовно Швейцарії) [11, 9].
За змістом це відповідає визначенню
об’єкта цих злочинів в українській
правовій літературі як правильної
(нормальної) діяльності державного та громадського апарату, а також
апарату управління підприємств,
установ та організацій. На його думку, такі діяння можуть порушувати конституційні права і свободи
громадян, демократичні принципи
рівного доступу населення до отримання суспільних благ, можливість
об’єктивного вирішення соціальних
проблем, які в них виникають, проголошені цінності громадського суспільства [11, 11].
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бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних
призначень або з їх перевищенням»;
ст. 211 «Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати
бюджету всупереч закону»; ст. 212
«Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)»; ст. 212-1
«Ухилення від сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; ст. 219
«Доведення до банкрутства»; ст. 262
«Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових
припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або
зловживанням службовим становищем»; ст. 308 «Викрадення, при
власнення, вимагання наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх
аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання
службовим становищем»; ч. 2 ст. 312
«Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння
ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»;
ч. 2 ст. 313 «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх
аналогів, чи заволодіння ним шляхом
шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням»; ст. 354
«Підкуп працівника державного підприємства, установи чи організації»;
ч. 1 ст. 357 «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів,
печаток, заволодіння ними шляхом
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Більш радикальну позицію займають І.В. Чубенко та деякі інші вчені,
які не лише зіставляють на теоретичному рівні склади злочинів, закріплені в КК України, з корупційними
діяннями, а й пропонують законодавчо закріпити поняття «корупційний
злочин» та внести відповідні зміни до
КК України, зокрема у розділ XVII,
шляхом розробки нового складу злочину – корупційного злочину [12, 113].
На користь цієї позиції свідчить
досвід певних іноземних держав
з романо-германською побудовою
законодавства, зокрема Республіки
Казахстан, Кримінальний кодекс від
1997 року якої містить окрему главу 13 «Корупційні та інші злочини
проти інтересів державної служби та
державного управління», де у примітці до ст. 307 надано перелік корупційних злочинів [13].
Крім того, доцільність такого
виокремлення корупційних правопорушень підтверджують приклади
вітчизняного законодавства: зокрема, Кодекс України про адміністративні правопорушення було доповнено главою 13-А «Адміністративні
корупційні правопорушення» [14].
З урахуванням окресленого родового об’єкта злочинів, що становлять корупційну злочинність, пропонуємо такий перелік складів злочинів указаної
категорії: ч. 2 ст. 191 «Привласнення,
розтрата майна або заволодіння ним
шляхом зловживання службовим становищем»; ч. 2 ст. 201 «Контрабанда»;
ч. 3 ст. 206 «Протидія законній господарській діяльності»; ч. 3 ст. 206-2
«Протиправне заволодіння майном
підприємства, установи, організації»;
ст. 210 «Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків

87

№ 4 (178) квітень 2016

питання теорії

88

шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження»; ст. 364 «Зловживання владою або
службовим становищем»; ст. 364-1
«Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»; ст. 365-2
«Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги»; ст. 366 «Службове підроблення»;
ст. 366-1 «Декларування недостовірної інформації»; ст. 368 «Прийняття
пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою
особою»; ст. 368-2 «Незаконне збагачення»; ст. 368-3 «Підкуп службової
особи юридичної особи приватного
права незалежно від організаційно-правової форми»; ст. 368-4 «Підкуп
особи, яка надає публічні послуги»;
ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або
надання неправомірної вигоди службовій особі»; ст. 369-2 «Зловживання
впливом»; ст. 370 «Провокація підкупу»; ст. 371 «Завідомо незаконні
затримання, привід, домашній арешт
або тримання під вартою»; ст. 372
«Притягнення завідомо невинного
до кримінальної відповідальності»;
ст. 373 «Примушування давати показання»; ст. 374 «Порушення права на
захист»; ч. 2 ст. 375 «Постановлення
суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали
або постанови»; ст. 376 «Втручання
в діяльність судових органів»; ч. 2-3
ст. 410 «Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем
зброї, бойових припасів, вибухових
або інших бойових речовин, засобів
пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового
майна, а також заволодіння ними

шляхом шахрайства або зловживання
службовим становищем».
Такий перелік злочинів, що становлять корупційну злочинність,
є авторським, який формувався на
базі досліджених матеріалів, у тому
числі спільної вказівки Генеральної
прокуратури, Служби безпеки
України, Міністерства внутрішніх
справ України і Державної податкової служби «Щодо єдиного порядку
обліку кримінальних справ про злочини з ознаками корупційних діянь»
від 1 липня 2011 р. № 107 [15], відповіді Міністерства юстиції України
від 2012 року на запит про визначення корупційних злочинів [16] тощо.
Зазначені джерела об’єднує спільне
положення про віднесення до корупційних злочинів, визначених
у статтях розділу XVII КК України
«Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг»
(ст.ст. 364–370, за винятком ст. 367
«Службова недбалість»).
На підставі проведеного аналізу
об’єкта злочинів, які становлять корупційну злочинність, можна зробити висновок, що з огляду на їх багатоплановість єдиного родового об’єкта
у цих суспільно небезпечних діяннях
не існує. Корупційні злочини посягають на власність, на відносини у сфері економічної діяльності, на інтереси
державної служби, а також на нормальну діяльність військової служби.
Отже, розмістити усі ці злочини в одному розділі Кримінального кодексу
України без порушення принципу
побудови системи Особливої частини Кодексу за родовим об’єктом неможливо. Зауважимо, що традиційно
глави Кримінального кодексу об’єд-

питання теорії

злочинність, дає підстави стверджувати про необхідність законодавчого
формулювання поняття «корупційний злочин» і обов’язкове закріплення цього поняття у Кримінальному
кодексі України та Законі України
«Про запобігання корупції» від
14 жовтня 2014 р. Крім того, з’ясування родового об’єкта зазначених
злочинів надає можливість, по суті,
розширити їх перелік, зазначений
у примітці до ст. 45 КК України, доповнивши складами злочинів, які,
з нашого погляду, є корупційними.
Утім не варто прагнути законодавчо
закріпити абсолютний перелік корупційних злочинів – слід визначати
тільки базові.
Підсумовуючи викладене, також
слід відмітити, що кардинальні зміни
в антикорупційному кримінальному
законодавстві відбулися у 2013 році,
проте до цього часу не розроблено постанову Пленуму Верховного
Суду України з викладенням особливостей кваліфікації фактів корупції.
Ґрунтуючись саме на узагальненні
судово-слідчої практики, можливо
здійснити остаточне виділення та визначення родового об’єкта корупційних злочинів.
Запропонований нами перелік злочинів, які становлять корупційну
злочинність, пов’язаний насамперед
з особливостями кваліфікації. Також
підкреслимо, що корупційні злочини
обов’язково пов’язані із неправомірною вигодою.
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нують групи однорідних злочинів,
які мають єдиний родовий об’єкт, досить чіткі та визначені назви, що дають змогу без ускладнень визначити
направленість суспільно небезпечних
діянь за певними групами охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин.
Утім, незважаючи на зазначені
особливості, з огляду на положення антикорупційного законодавства, зокрема Законів України від
14 жовтня 2014 р. «Про запобігання
корупції», «Про засади державної
антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційна стратегія) на 2014–
2017 роки», «Про Національне антикорупційне бюро України» тощо,
нормами КК України (а саме, приміткою до статті 45), доходимо висновку, що родовим об’єктом злочинів,
які становлять корупційну злочинність, є суспільні відносини щодо
установленого порядку та процесу
діяльності органів державної влади,
місцевого самоврядування, юридичних осіб приватного права незалежно від організаційно-правової
форми, а також використання особами, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства, наданих повноважень чи пов’язаних
з ними можливостей стосовно їх
непідкупності та фінансування виключно у порядку, встановленому
законодавством.
Визначення родового об’єкта злочинів, що складають корупційну
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Мезенцева І. Визначення родового об’єкта злочинів, що складають корупційну злочинність.
Охарактеризовано родовий об’єкт злочинів, які складають корупційну злочинність, і на підставі цього по-новому визначено перелік указаних злочинів
та запропоновано внести відповідні зміни до чинного антикорупційного законодавства України.
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Mezentseva I. Determining of a generic object of crimes that constitute corruption offenses.
The author determined a generic object of offenses constituting corruption crime
and based on the analysis to redefine their list and propose to change active anticorruption legislation.
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Мезенцева И. Определение родового объекта преступлений, составляю
щих коррупционную преступность.
Охарактеризован родовой объект преступлений, составляющих коррупционную преступность, и на основании этого по-новому определен перечень
указанных преступлений и предложено внести соответствующие изменения
в действующее антикоррупционное законодательство Украины.
Ключевые слова: коррупционные преступления; родовой объект; виды;
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етою статті є виклад загальної характеристики класифі
кації заохочувальних норм
та її окремих критеріїв, а також з’ясування місця та значення спеціальних
видів звільнення від кримінальної
відповідальності за корупційні злочини у механізмі правозастосування.
Щодо необхідності здійснення класифікації спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини поділяємо
думку В. Кудрявцева та В. Лунєєва,
що класифікація дозволяє бачити досліджувані явища у науково обґрунтованому і структурованому вигляді,
виявляти їх взаємозв’язок та супідрядність, зрозуміти їх як частини цілого і, базуючись на уявленні про цю
цілісність, прогнозувати наявність
відсутніх ланок, тобто здійснювати діагностування та передбачення нових
явищ [1, 54].

Спеціальні види звільнення від
кримінальної відповідальності визначені відповідними нормамипримітками Особливої частини
Кримінального кодексу (далі – КК)
України, які хоч і містяться в різних розділах, але по суті переважно
однорідні: це спеціальні випадки дійового каяття, коли суб’єкт виконує
певні позитивні післязлочинні дії,
встановлені кримінальним законом
для звільнення від кримінальної відповідальності.
Деякі автори бачать причину появи вказаних норм у потребі боротьби з конкретними злочинами, які
є складними для розкриття та розслідування, і вважають застосування спеціальних видів звільнення від
кримінальної відповідальності компромісом, на який держава змушена
йти з метою забезпечення розкриття
цих злочинів [2, 19].
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Нормативне згрупування спеціальних видів звільнення від
кримінальної відповідальності за корупційні злочини має позитивне значення як для науки кримінального права, так і для
вирішення практичних завдань. Здійснення такої систематизації сприятиме підвищенню ефективності запобігання та протидії корупційним проявам, оскільки є важливим елементом
кваліфікації корупційного злочину з урахуванням існуючих
нормативних підстав, допомагає надати правильну оцінку корупційним діянням та відмежувати їх від інших видів корупційних правопорушень, зокрема адміністративних проступків,
дасть змогу передбачити випадки, коли невідворотність покарання за вчинення суспільно небезпечних корупційних діянь
невиправдана та недоцільна, чинитиме запобіжний вплив на
схильних до вчинення корупційних діянь посадових осіб та
матиме важливе значення для гармонізації української правової системи відповідно до законодавства країн – членів ЄС.
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Законодавець, уводячи до кримінального закону такі заохочувальні
норми, звичайно ж, ставить за мету
профілактику тяжких злочинних
діянь та забезпечення розкриття
латентних злочинів. Однак насамперед потрібно ставити завдання
соціальної переорієнтації правопорушника – його відмови від продовження злочину або добровільної заяви про вчинений злочин – і вже за
його активної допомоги домагатися
розкриття злочину та відновлення
порушених злочинними діями правовідносин.
Незважаючи на однакові, по суті,
правові наслідки факту застосування щодо особи будь-якого виду
звільнення від кримінальної відповідальності, важливо взяти до уваги умови його здійснення стосовно особи. Велика кількість видів
звільнення від кримінальної відповідальності, які існують у чинному
законодавстві, ставить перед правозастосовцями важливе практичне
завдання правильного і точного вибору його виду в кожному конкретному випадку. Вирішенню цього
питання сприяє саме класифікація
видів такого звільнення.
Назвемо та охарактеризуємо критерії класифікації заохочувальних норм.
За сферою поширення виділяють:
1) загальні види звільнення від кримінальної відповідальності, сформульовані у Загальній частині КК
України (ст.ст. 45–48, 97, 106). З урахуванням внесених до КК України
змін до корупційних злочинів не застосовуються загальні види звільнення від кримінальної відповідальності, зокрема звільнення у зв’язку
з дійовим каяттям (ст. 45), примирен-

ням винного з потерпілим (ст. 46),
передачею особи на поруки (ст. 47),
зміною обстановки (ст. 48) [3];
2) спеціальні види звільнення
від кримінальної відповідальності
за корупційні злочини, визначені
в Особливій частині КК України
(ч. 5 ст. 354).
За таким критерієм класифікації є очевидним, що саме спеціальні види звільнення – це єдино можливі заохочувальні норми
у сфері протидії корупції, що,
відповідно, підвищує їх значення
у правозастосуванні.
За характером можливості звільнення від кримінальної відповідальності виділяють:
1) обов’язкові (імперативні) види
звільнення від кримінальної відповідальності (ст.ст. 45, 46; ч.ч. 1, 2 ст. 49;
ч.ч. 1, 2 ст. 106; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 114;
ч. 3 ст. 175; ч. 4 ст. 212; ч. 4 ст. 212-1;
ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 258-3; ч. 6 ст. 260;
ч. 3 ст. 263; ч. 4 ст. 289; ч. 5 ст. 307;
ч. 4 ст. 309; ч. 4 ст. 311; ч. 5 ст. 354;
ч. 4 ст. 401 (щодо ст.ст. 45, 46); ч.ч. 1,
2 ст. 49 КК України). У цих випадках, за наявності згоди особи, суд
зобов’язаний звільнити її від кримінальної відповідальності;
2) необов’язкові (факультативні, диспозитивні) види звільнення
від кримінальної відповідальності
(ст.ст. 47, 48, ч. 4 ст. 49; ст. 97; а також ч. 4 ст. 401 (щодо ст.ст. 47, 48, ч. 4
ст. 49)). У цих випадках, за наявності
згоди особи, суд має право звільнити
її від кримінальної відповідальності.
Аналізований критерій дає нам
змогу визначити спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини, вказане
у ч. 5 ст. 354 КК України, як обов’яз-
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повідальності виділяють види звільнення від кримінальної відповідальності, умови застосування яких:
1) виникають у зв’язку з наявністю
визначених законом подій (ст.ст. 48,
49, 97, 106; ч. 4 ст. 401 (щодо ст.ст. 48,
49) КК України);
2) пов’язані з позитивною посткримінальною поведінкою особи
(ст.ст. 45–47; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 114;
ч. 3 ст. 175; ч. 4 ст. 212; ч. 4 ст. 212-1;
ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 258-3; ч. 6 ст. 260;
ч. 3 ст. 263; ч. 4 ст. 289; ч. 4 ст. 307;
ч. 4 ст. 309; ч. 4 ст. 311; ч. 5 ст. 354;
ч. 4 ст. 401 (щодо ст.ст. 45–47) КК
України).
Між зазначеними видами звільнення є принципова різниця: для
першого потрібні події, які часто
не залежать тільки від волі винної
особи і, відповідно, мають менше
значення для профілактики вчинення аналогічних злочинів, натомість
другий вид, до якого власне відноситься звільнення від кримінальної
відповідальності за корупційні злочини, – навпаки, прямо залежить від
волі винного, оскільки пов’язаний з
позитивною посткримінальною поведінкою такої особи.
Звільнення від кримінальної відповідальності застосовуються лише
у випадках, визначених КК України,
і залежно від частини Кодексу, в якій
сформульована така заохочувальна
норма, виділяють:
1) загальні види звільнення –
містяться у Загальній частині КК
України;
2) спеціальні види звільнення –
в Особливій частині КК України.
У Загальній частині КК України
сформульовано 10 загальних видів
звільнення від кримінальної від-
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кове. Відповідно, цей критерій визначає і вагомий вплив даної норми
у механізмі правозастосування.
За ознаками наявності чи відсутності певних умов звільнення від
кримінальної відповідальності виділяють:
1) умовне звільнення від кримінальної відповідальності: за ст. 47
КК України (якщо особа протягом
року із дня передачі її на поруки
виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме
громадський порядок), за ст. 97 КК
України (якщо суд визнає, що виправлення неповнолітнього можливе
без застосування покарання, завдяки
примусовим заходам виховного характеру), за ч. 4 ст. 401 КК України
(лише щодо ст. 47);
2) безумовне звільнення від кримінальної відповідальності (ст.ст. 45,
46, 48, 49, 106; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 114;
ч. 3 ст. 175; ч. 4 ст. 212; ч. 4 ст. 212-1;
ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 258-3; ч. 6 ст. 260;
ч. 3 ст. 263; ч. 4 ст. 289; ч. 4 ст. 307;
ч. 4 ст. 309; ч. 4 ст. 311; ч. 5 ст. 354;
ч. 4 ст. 401 (щодо ст.ст. 45, 46, 48, 49)
КК України).
Указаний нами вище спеціальний
вид звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини відноситься саме до безумовного
звільнення. Така приналежність обумовлює дієвість його застосування
щодо винної особи, яка впевнена,
що у разі використання ч. 5 ст. 354
КК України судом від неї не вимагатимуть і не очікуватимуть якихось
додаткових подальших дій для підтвердження звільнення.
Залежно від характеру виникнення
умов звільнення від кримінальної від-
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повідальності, які мають загальне
значення для певних видів злочинів та злочинців. Особлива частина
Кодексу визначає 21 спеціальний вид
звільнення особи від кримінальної
відповідальності, які застосовуються щодо певних злочинів за наявності відповідних підстав [4].
Слід зазначити, що тенденція до
збільшення кількості спеціальних
видів звільнення особи від кримінальної відповідальності отримала
суперечливу оцінку. Одні дослідники пропонують надалі йти цим
шляхом, поступово замінюючи суто
теоретичні конструкції Загальної частини про звільнення від кримінальної відповідальності на чіткі та змістовні положення Особливої частини.
Інші, навпаки, виступають за уніфікацію даних видів звільнення за допомогою узагальнення спеціальних
підстав і закріплення їх у Загальній
частині КК України [4].
Будь-який вид звільнення від кримінальної відповідальності характеризується властивими тільки йому
передумовою та підставою, тому
кожний вид застосовується самостійно і не може замінити один одного або поєднуватися з іншим.
Щодо спеціальних умов звільнення
від кримінальної відповідальності,
вони закріплені у примітках або частинах статей Кримінального кодексу України, що належать до різних
його розділів, тобто, їх розташування розрізнене і безсистемне. З метою
упорядкування та аналізу відповідних підстав звільнення від кримінальної відповідальності їх необхідно класифікувати. Деякі науковці
пропонують виділяти п’ять груп
спеціальних умов дійового каяття

[5, 319]. Перша група умов – дійове
каяття, пов’язане із посяганням на
свободу людини як на безпосередній
або додатковий об’єкт. Друга група
умов звільнення – дійове каяття при
підкупі, пропозиції, обіцянці або отриманні неправомірної вигоди – визначена у ст. 354 КК України. Третя
група умов – дійове каяття, пов’язане
з повідомленням про вчинений злочин. Четверта група – дійове каяття на стадії незакінченого злочину.
П’ята група умов звільнення пов’язана зі стадією закінченого злочину
у вигляді дій щодо припинення злочинної діяльності.
П. Хряпінський пропонує більш
детальну класифікацію, зазначаючи,
що заохочувальні норми Особливої
частини КК України утворюють самостійний субінститут звільнення
від кримінальної відповідальності,
своєрідність якого полягає у поєднанні вчинення певного виду злочину зі здійсненням зазначеної в
законі позитивної посткримінальної
поведінки. До критеріїв такої класифікації належать: 1) припинення
злочинної поведінки; 2) добровільне повідомлення про злочин; 3) самовикриття у злочині; 4) викриття
інших осіб, винних у вчиненні злочину; 5) нейтралізація, мінімізація
або відшкодування суспільно небезпечних наслідків (податків, зборів,
обов’язкових платежів, фінансових
санкцій, пені тощо); 6) вилучення
з неконтрольованого обігу предметів
зі спеціальним статусом обігу (носіїв
державної таємниці, наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї,
боєприпасів тощо); 7) загальне і спеціальне запобігання учиненню нових
злочинів [6, 157]. Вочевидь, кожний
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ної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» (ст. 368-3), «Підкуп особи, яка
надає публічні послуги» (ст. 368-4),
«Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій
особі» (ст. 369), «Зловживання впливом» (ст. 369-2).
У примітці до ст. 45 «Звільнення
від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям» КК
України зазначено, що корупційними злочинами відповідно до цього
Кодексу вважаються злочини, передбачені ст.ст. 191, 262, 308, 312, 313,
320, 357, 410, у випадку їх вчинення
шляхом зловживання службовим
становищем, а також злочини, передбачені ст.ст. 210, 354, 364, 364-1, 365-2,
368–369-2 цього Кодексу. З огляду
на дане законодавче визначення «корупційних злочинів» можемо окреслити такий критерій класифікації, як
наявність чи відсутність у статті спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності за конкретний корупційний злочин.
Шляхом проведення аналізу за
вказаним критерієм ми встановили, що жодна із восьми статей КК
України, зазначених у ч. 1 примітки
до ст. 45, не визначає спеціальних
підстав та умов звільнення від кримінальної відповідальності. Це, зокрема, такі статті КК України: ст. 191
«Привласнення, розтрата майна або
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»,
ст. 262 «Викрадення, привласнення,
вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин
чи радіоактивних матеріалів або
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим
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вид спеціального звільнення від кримінальної відповідальності має свої
специфічні обставини застосування.
Слід звернути увагу на те, що
деякі з наведених положень зорієнтовані на досягнення не одного,
а кількох (комплексу) соціально корисних результатів (наприклад, у ч. 4
ст. 289 КК України). Погодимося
з О. Дудоровим, що спосіб формулювання в Особливій частині КК
України підстав звільнення особи
від кримінальної відповідальності,
відмінності між ними залежать передусім від специфіки певного злочину
та мети, яку визначає держава для
конкретного виду звільнення [7, 741].
Справді, вимога добровільно здати
заборонені в обігу речі як елемент
підстави деяких спеціальних видів
звільнення від кримінальної відповідальності сформульована щодо
вчинення низки злочинів, у яких
протиправне поводження з певним
предметом (зброєю, боєприпасами,
наркотичними засобами, психотропними речовинами тощо) створює загрозу об’єктам кримінально-правової охорони. Видача таких предметів
органам влади сприяє реалізації охоронної функції кримінального права,
оскільки запобігає можливій шкоді
суспільним відносинам, зокрема, перешкоджає високо латентній злочинності – корупційній.
Із запропонованої класифікації з
урахуванням предмета дослідження
найбільш цікава для науки група умов
та критеріїв, які стосуються звільнення за корупційні злочини. Сюди
відносяться визначені у КК України
«Підкуп працівника підприємства,
установи чи організації» (ст. 354),
«Підкуп службової особи юридич-
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становищем», ст. 308 «Викрадення,
привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів чи заволодіння ними
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем», ст. 312
«Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння
ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»,
ст. 313 «Викрадення, привласнення,
вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів, чи заволодіння ним
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та
інші незаконні дії з таким обладнанням», ст. 320 «Порушення встановлених правил обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів», ст. 357
«Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток,
заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим
становищем або їх пошкодження»,
ст. 410 «Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем
зброї, бойових припасів, вибухових
або інших бойових речовин, засобів
пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового
майна, а також заволодіння ними
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем».
Шість статей із одинадцяти, які
названі у ч. 2 примітки до ст. 45 КК
України, також не вказують спеціальні підстави та умови для вищезгаданого звільнення винного: ст. 210
«Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків
бюджету чи надання кредитів з бю-

джету без встановлених бюджетних
призначень або з їх перевищенням»,
ст. 364 «Зловживання владою або
службовим становищем», ст. 364-1
«Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми», ст. 365-2
«Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги»,
ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної
вигоди службовою особою», ст. 368-2
«Незаконне збагачення».
Із зазначених у КК України 14 корупційних злочинів тільки у п’ятьох
складах цих суспільно небезпечних
діянь містяться положення про спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності згідно з ч. 5
ст. 354, а саме: у ст. 354 «Підкуп працівника підприємства, установи чи
організації», ст. 368-3 «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми», ст. 368-4
«Підкуп особи, яка надає публічні
послуги», ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної
вигоди службовій особі», ст. 369-2
«Зловживання впливом».
Підсумовуючи, можемо зробити
такі висновки. У статті було розкрито критерії класифікації звільнення
від кримінальної відповідальності
та визначено видову приналежність
і значення спеціальних норм-звільнень за корупційні злочини у механізмі правозастосування. Так, за критерієм сфери поширення очевидно,
що саме спеціальні види звільнення
виступають єдиними можливими
заохочувальними нормами у сфері
протидії корупції, що, таким чином,
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корупційні злочини пов’язане з позитивною посткримінальною поведінкою особи, тобто прямо залежить
від волі винного, а не визначених законом подій.
В Особливій частині КК України
сформульовано 21 спеціальний вид
звільнення особи від кримінальної
відповідальності, і, як наголошено
у статті, тенденція до збільшення
цієї кількості оцінюється супереч
ливо. Утім, оскільки кожен такий
вид звільнення характеризується
притаманними тільки йому передумовами та підставами, він застосовується самостійно і не може заміняти іншого або бути заміненим.
Із зазначених у примітці до ст. 45
КК України 14 корупційних злочинів тільки п’ять передбачені у заохочувальній нормі ч. 5 ст. 354 КК
України і належать до спеціального
виду звільнення. Отже, розширення
застосування цього спеціального
виду звільнення є виправданим і доцільним для практики.
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підвищує їх практичне значення.
Критерій характеру можливості
звільнення від кримінальної відповідальності дає змогу визначити спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні
злочини (ч. 5 ст. 354 КК України) як
обов’язкове, що обумовлює важливість даної норми у механізмі правозастосування. За ознаками наявності чи відсутності певних умов
звільнення від кримінальної відповідальності аналізований нами спеціальний вид звільнення відноситься
саме до безумовних. Таким чином,
цей вид звільнення засвідчує дієвість щодо винної особи, оскільки
вона упевнена, що у результаті застосування судом ч. 5 ст. 354 КК
України від неї не вимагатимуть і не
очікуватимуть якихось подальших
додаткових дій для підтвердження
звільнення. За характером виникнення умов звільнення від кримінальної відповідальності застосування
спеціальної заохочувальної норми за
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Боровик А. Класифікація та значення спеціальних видів звільнення
від кримінальної відповідальності за корупційні злочини.
Досліджено класифікацію спеціальних видів звільнення від кримінальної
відповідальності за корупційні злочини. Детально охарактеризовано загальні критерії, за якими автор проводить поділ заохочувальних норм на види.
Встановлено значення вказаного інституту спеціального звільнення у механізмі правозастосування.
Ключові слова: звільнення від кримінальної відповідальності; корупційні
злочини; заохочувальні норми; класифікація; спеціальні види.
Боровик А. Классификация и значение специальных видов освобождения от уголовной ответственности за коррупционные преступления.
Исследована классификация специальных видов освобождения от уголовной ответственности за коррупционные преступления. Подробно охарактеризованы общие критерии, по которым автор проводит разделение
поощрительных норм на виды. Определено значение указанного института специального освобождения в механизме правоприменения.
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности; коррупционные преступления; поощрительные нормы; классификация; специальные
виды.
Borovyk A. The classification and value of special types of exemption from
criminal liability for corruption offenses.
The article studies the classification of special types of exemption from criminal
liability for corruption offenses. The general criteria on which the author conducts
separation incentive rules for species described in detail. The value of institution
specified in the special release mechanism of enforcement determined.
Keywords: exemption from criminal liability for corruption offenses; incentive
rules; classification; special types.
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Кримінальна відповідальність
за дії, що дезорганізують
роботу установ
виконання покарань,
у пострадянських країнах
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Андрій ТКАЧЕНКО,
здобувач кафедри
кримінально-правових дисциплін
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ

Кардинальні зміни, що відбулися у пострадянських державах в 90-ті роки, не тільки загострили суперечності у суспільних відносинах, а й помітно вплинули на процес виконання
і відбування покарання у виді позбавлення волі та сприяли
зростанню пенітенціарної злочинності.

101

міжнародний досвід

№ 4 (178) квітень 2016

З

102

лочини, які вчиняють засуджені у місцях позбавлення волі,
є деструктивними, що значно
підвищує суспільну небезпечність
таких діянь. Дезорганізуючи роботу
установ виконання покарань, указані дії серйозно перешкоджають нормальному функціонуванню місць
позбавлення й обмеження волі, досягненню цілей покарання, а в декотрих випадках можуть призвести
до інших тяжких наслідків (вбивств,
тілесних ушкоджень, масових заворушень). Соціальний зміст цих діянь
проявляється у протидії злісних порушників з-поміж засуджених адміністрації установ та фізичному або
психічному примушуванні інших
засуджених підпорядкуватися кримінальній субкультурі, злочинним
угрупованням і кримінальним авторитетам.
Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань, вітчизняний Закон про кримінальну відповідальність відносить до розділу XVIII «Злочини проти правосуддя». Відповідно до санкції ст. 392
Кримінального кодексу (далі – КК)
України, вчинення таких дій карається позбавленням волі на строк від 5 до
10 років.
Саме цей вид покарання належить
до найбільш уживаного вітчизняним
правосуддям. Оскільки ефективність його застосування безпосередньо залежить від рівня організації
виправного процесу в пенітенціарних установах, у колі вчених-криміналістів усталилась думка, що
суттєвою перешкодою для реалізації призначеного судом покарання
можуть стати протиправні прояви
з боку засуджених.

З огляду на це метою даної статті
є вивчення зарубіжного законодавства про кримінальну відповідальність за дії, які дезорганізують роботу установ виконання покарань,
та впровадження його здобутків
у національне законодавство.
Теоретичним підґрунтям написання статті стали наукові праці відомих
вітчизняних та зарубіжних вчених,
зокрема: О.М. Бандурки, В.Т. Білоуса,
І.Г. Богатирьова, В.В. Василевича,
В.Б. Васильця, А.П. Гетьмана, В.В. Голіни, Т.А. Денисової, О.М. Джужі,
В.М. Дрьоміна, А.Ф. Зелінського,
В.Є. Квашиса, В.А. Кирилюк,
О.О. Книженко, О.Г. Колба, І.М. Копотуна, О.М. Костенка, Л.Г. Крахмальника, О.М. Литвака, О.М. Литвинова, С.Ю. Лукашевича, С.С. Мірошниченка, В.О. Навроцького, В.І. Осадчого, М.І. Панова, О.І. Плужнік,
М.С. Пузирьова, В.К. Сауляка, А.Х. Степанюка, Є.Л. Стрельцова, В.М. Трубникова, С.І. Халимона, В.Б. Харченка
та ін.
Вважається, що серед злочинів
проти правосуддя, які посягають
на стабільність системи виконання
покарань, найбільш суспільно небезпечними є діяння за ст. 392 «Дії,
що дезорганізують роботу установ
виконання покарань» КК України.
Встановлена законодавцем кримінальна відповідальність спрямована
на забезпечення нормального функціонування установ виконання покарань, а отже, всієї пенітенціарної
системи України.
Відповідна кримінально-правова
норма міститься і в кримінальних кодексах інших країн.
Державою з найбільш схожою за
кримінальними приписами право-
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Варте уваги і визначення особи, на
яку, відповідно до КК РФ, поширюється кримінальна відповідальність
за вчинення аналізованого злочину.
Зокрема, у спеціальній літературі
існує думка, що суб’єктом цього злочину може бути не тільки засуджений [3, 180; 4, 144], враховуючи закріплену в ч. 3 ст. 321 КК РФ кваліфікуючу ознаку – вчинення діяння
організованою групою або із застосуванням насильства, загрозливого для
життя і здоров’я. Наведений аргумент
є цілком справедливим, оскільки насильство щодо співробітника місць
позбавлення волі або утримання під
вартою може бути здійснене й поза
межами відповідної установи.
Максимальна межа покарання
у виді позбавлення волі за діяння,
визначені у ст. 321 КК РФ, становить
12 років, що навіть більше за вітчизняну санкцію. Водночас мінімальна
межа – менша, і залежно від частини ст. 321 Кодексу складає: за ч. 1 –
до 5 років (відповідно до загальних
положень, визначених у ч. 2 ст. 56
КК РФ, позбавлення волі встановлюється на строк від 2 місяців до 20 років); за ч. 2 – від 3 років.
Примітно, що ст. 321 КК РФ відноситься не до розділу «Злочини
проти правосуддя», а до наступного
розділу 32 «Злочини проти порядку
управління». Також варто зазначити, що аналізована норма покликана
забезпечувати кримінально-правову
охорону життя і здоров’я не лише
співробітника місць позбавлення
волі, але й, на відміну від вітчизняної
норми, місць утримання під вартою.
Аналіз ст. 410 «Дії, що дезорганізують роботу виправної установи,
яка виконує покарання у виді поз-
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вою системою є Російська Федерація.
Так, зі вступом у законну силу 1 січня 1997 р. Кримінального кодексу
Російської Федерації уведено в дію
такий новий склад злочину, як
«Дезорганізація нормальної діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства» (ст. 321 КК РФ).
Аналізуючи дану статтю, передусім
слід підкреслити, що її диспозиція на
відміну від вітчизняної норми складається з трьох частин. В одну, першу частину, вдало об’єднано «застосування насильства, не загрозливого
для життя і здоров’я» та «погрозу застосування такого насильства щодо
засудженого або співробітника місця
позбавлення волі чи місця утримання під вартою», тоді як у попередній
редакції «погроза» була в першій частині, а «фактичне застосування насильства» – у другій.
Також російський законодавець
відніс насильницькі дії щодо засуджених до ч. 1 ст. 321 КК РФ, а дії
щодо співробітників місць позбавлення волі та тримання під вартою –
до ч. 2 цієї статті. Однак у редакції
КК РСФСР усі названі категорії потерпілих були цілком логічно об’єднані у рамках ч. 1 ст. 77-1. Тому ми
поділяємо думку С.Ф. Мілюкова, що
розглядуваний склад злочину «піддався тій же операції, що і склад бандитизму, тобто став вихолощений,
оскоплений. З нього штучно вилучена найбільша суть – зазіхання на
життя співробітників місць позбавлення волі та засуджених» [1, 271].
Складається парадоксальна ситуація, коли несумірний захист (різниця
в обсязі санкцій) формує умови, за
яких «випадає» безпосередній об’єкт
злочинного посягання [2, 142].
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бавлення волі, або арештного дому»
у Кримінальному кодексі Республіки
Білорусь дає підстави стверджувати
таке. За аналогією до вітчизняного
законодавства склад цього виду злочину виражається у тероризуванні
засудженого з метою перешкоджання його виправленню або помсти за
виконання ним громадського обов’язку, у нападі на представника адміністрації виправної установи, що виконує покарання у виді позбавлення
волі, чи арештного дому, створенні
організованої злочинної групи з метою тероризування засуджених або
нападу на представників адміністрації виправної установи, що виконує
покарання у виді позбавлення волі,
чи арештного дому, вчиненими особою, яка відбуває покарання у виді
позбавлення волі або арешту [5].
Дуже помітна зовнішня схожість
ст. 410 КК Республіки Білорусь
і ст. 392 КК України. Однак на відміну від українського білоруський
законодавець розписав безпосередньо у диспозиції статті мету такого тероризування. Вітчизняний
же – залишив це питання на розсуд
особи, яка здійснює правотлумачення. Водночас ст. 410 КК Республіки
Білорусь зберегла кваліфікуючу ознаку у вигляді частини другої, в якій
передбачено підвищену відповідальність особливо небезпечних рецидивістів, а також осіб, засуджених за
тяжкі й особливо тяжкі злочини, за
дії, які виражаються в тероризуванні.
Зрештою, білоруське законодавство пішло трохи далі, ніж українське, розширивши поняття можливого місця вчинення аналізованого
правопорушення (арештний дім) та
його суб’єктів (окрім осіб, які відбу-

вають покарання у виді позбавлення
волі, зазначені й ті, що відбувають
покарання в арештних домах). Проте
на відміну від вітчизняного законодавства до ст. 410 Кримінального
кодексу Білорусі не включені як
можливі суб’єкти цього виду злочину особи, які відбувають покарання
у виді обмеження волі.
У КК Білорусі максимальна межа
покарання у виді позбавлення волі за
аналізований вид злочину аналогічна
до української санкції. Мінімальна
межа становить 2 роки. Водночас
ст. 410 КК Білорусі відноситься на
відміну від ст. 321 КК РФ до розділу
«Злочини проти правосуддя».
Кримінальний кодекс Грузії досліджувані нами злочини також вважає
посяганням на правосуддя, виділяючи з-поміж них групу діянь, спрямованих проти виконання судових
актів. Зокрема, у ст. 378 КК Грузії
«Перешкоджання діяльності установ попереднього ув’язнення або
установ, що виконують покарання,
або дезорганізація цієї діяльності»,
яка складається з чотирьох частин,
на законодавчому рівні визначено
соціальну спрямованість злочинного діяння, фактично окреслено коло
суспільних відносин, що зазнають
шкоди від його вчинення [6].
Кримінальне законодавство Рес
публіки Казахстан визнає злочинними дії, спрямовані на загрозу
застосування насильства щодо співробітника місця позбавлення волі
і місця утримання під вартою, а також щодо засудженого з метою перешкодити його виправленню або з помсти за виконання ним громадського
обов’язку (ст. 361 КК Республіки
Казахстан).

міжнародний досвід

вістю, що вона містить ширше коло
потерпілих. Так, згідно з ч. 1 ст. 319
КК Вірменії, потерпілими можуть
бути: 1) працівник установи, що виконує покарання; 2) працівник місця
утримання арештованих; 3) працівник
місця тримання затриманих. Видом
об’єкта злочину, однак, є відносини
у сфері порядку управління (глава 30
«Злочини проти порядку управління»
КК Республіки Вірменія).
Привертає увагу зміст ст. 213
«Дезорганізація нормальної діяльності установ, які забезпечують ізоляцію від суспільства» Кримінального
кодексу Республіки Туркменістан [9].
Відповідальність за таке діяння, вчинене стосовно співробітника місця
позбавлення волі або місця тримання
під вартою чи засудженого, визначена в одній частині цієї статті (як і в
ст. 392 КК України). Указані у ч. 1
ст. 213 КК Туркменістану спеціальні
мотив і мета – перешкоджання виправленню або помста – є обов’язковими ознаками суб’єктивної сторони
тільки в разі застосування насильства щодо засудженого. Однак у ч. 2
цієї статті кваліфікуючою ознакою
виступають: застосування насильства, небезпечного для життя чи
здоров’я, вчинення зазначених дій
у складі організованої групи (подібно
до ч. 3 ст. 321 КК РФ), а також повторно або групою осіб за попередньою
змовою.
Кримінальне законодавство Азербайджану також визначає, що по
терпілим може бути як співробітник
кримінально-виконавчих установ або
слідчих ізоляторів, так і засуджений
(ч. 1 ст. 317 КК Азербайджанської
Республіки). Розмежування на частини цієї статті Кодексу викона-
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Так, погроза застосувати насильство до співробітника місця ув’язнення або засудженого карається
позбавленням волі на строк до 5 років, а застосування насильства, що не
становить небезпеки для життя або
здоров’я зазначених осіб, – позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.
Ті ж дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або із застосуванням насильства, небезпечного для
життя та здоров’я, тягнуть покарання у виді позбавлення волі на строк
від 5 до 10 років [7].
Аналіз ст. 361 КК Республіки
Казахстан показує майже повну
схожість зі ст. 321 КК Російської
Федерації. У казахському законодавстві основний склад даного злочину
розмежований за різновидом застосовуваного насильства. Так, у ч. 1
ст. 361 КК Республіки Казахстан
обов’язковою умовою настання кримінальної відповідальності названо
загрозу застосування насильства
до співробітника місця позбавлення
волі і місця утримання під вартою,
а також стосовно засудженого.
Самé застосування насильства, не
загрозливого для життя чи здоров’я
раніше зазначених осіб, віднесено до
ч. 2 ст. 361 КК Республіки Казахстан.
Також у ст. 361 Кодексу конкретизовано мету цього злочину – перешкоджання виправленню засудженого або помста за виконання ним
громадського обов’язку.
Кримінальний кодекс Республіки
Вірменія містить ст. 319 «Пере
шкоджання діяльності установи, що
виконує покарання, або місця утримання арештованих, або місця тримання затриманих» [8], подібну до
ст. 392 КК України, але з тією особли-
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но в класичному стилі – залежно
від тяжкості скоєних дій. Зокрема,
частина 1 містить опис погрози
застосування насильства, частина 2 – застосування насильства, не
загрозливого для життя чи здоров’я,
частина 3 – вчинення зазначених діянь організованою групою або із застосуванням насильства, загрозливого для життя чи здоров’я.
За статтею 317 КК Азербай
джанської Республіки кримінальна
відповідальність настає за порушення нормальної діяльності кримінально-виконавчих установ та слідчих
ізоляторів. Дана стаття включена до
глави 34 «Злочини проти порядку
управління» Кодексу [10].
Законодавець Республіки Таджики
стан пішов шляхом створення двох
самостійних складів злочинів, що
посягають на діяльність установ, які
виконують судові акти. У статті 331
«Перешкоджання діяльності установ, що виконують покарання, та
установ попереднього ув’язнення»
КК Таджикистану криміналізована «загроза насильством стосовно
працівника установи, що виконує
покарання, або працівника установи попереднього ув’язнення з метою
перешкоджання нормальній діяльності цих установ». Застосування
з тією ж метою насильства, нешкідливого для життя і здоров’я, визнано
кваліфікуючою ознакою. Як особливо кваліфікуючі ознаки у ч. 3 даної
статті закріплено: вчинення злочину з насильством, загрозливим для
життя і здоров’я людини; вчинення
організованою групою та за особливо небезпечного рецидиву.
У статті 332 «Дії, що дезорганізують роботу місць позбавлення волі»

КК Таджикистану встановлена відповідальність за дії, вчинені особою,
яка відбуває покарання у місцях
позбавлення волі, що проявилися: а) у тероризуванні засуджених;
б) у нападі на представників адміністрації місць позбавлення волі;
в) в організації з цією метою угруповань або в активній участі у їх діяльності [11]. Такі дії тягнуть більш суворе покарання, якщо вони вчинені
особою, засудженою за тяжкий або
особливо тяжкий злочин.
Отже, як показує зіставлення
ст. 331 і ст. 332 КК Таджикистану, остання стаття виділена за потерпілим
і суб’єктом злочину. Якщо в першому випадку (ст. 331) відповідальність
несе будь-яка особа, а потерпілим
виступає працівник установи, що
виконує будь-який вид покарання,
або працівник установи попереднього ув’язнення, то в другому випадку (ст. 332) – коло суб’єктів даного
діяння обмежено особами, які відбувають покарання у виді позбавлення
волі, відповідно, потерпілими можуть бути лише представники адміністрації місць позбавлення волі.
У Кримінальному кодексі Рес
публіки Молдова взагалі відсутня
норма з таким складом злочину, який
полягає у дезорганізації роботи установ виконання покарань. Серед статей КК Республіки Молдова, спрямованих на захист проти порушень
нормальної роботи установи виконання покарань, чинною є норма, яка
встановлює відповідальність за непокору із застосуванням насильства
законним вимогам адміністрації
пенітенціарної установи особою, котра відбуває покарання у пенітенціарній установі (ст. 321 Кодексу) [12].
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Також у вітчизняному законодавстві санкція за дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань, поширюється на всі діяння, які
складають об’єктивну сторону цього
злочину, зокрема й на організацію
організованої групи або активну
участь у такій групі, що, повторимося, у кодексах пострадянських країн
є кваліфікуючою ознакою, і покарання за такі дії є більшим, ніж при простому складі цього злочину.
Тому, щоб злочинне діяння було
співвідносним із покаранням і не
виключало можливості кваліфікації дій за ст. 392 КК України через її
ускладненість, пропонуємо розділити диспозицію аналізованої статті на
частини, закріпивши окремо у новоствореній частині другій таку кваліфікуючу ознаку, як «організація
з метою тероризування в установах
виконання покарань засуджених або
нападу на адміністрацію». Таким чином, ч. 2 ст. 392 КК України матиме
таку редакцію: «Організація з метою, визначеною у частині першій
цієї статті, організованої групи чи
активна участь у такій групі».
Водночас диспозиція ст. 392 КК
України на відміну від кодексів інших
країн звужує категорію осіб, які можуть виступати суб’єктом аналізованого злочину. Оскільки організована
група для тероризування в установах
виконання покарань засуджених або
нападу на адміністрацію може бути
організована не лише особами, які
відбувають покарання у виді позбавлення волі чи обмеження волі, а й
за межами установ виконання покарань (це стосується й активної участі
у такій групі), то правильніше, щоб
суб’єкт даного злочину був загальний.
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Указана стаття є тотожною вітчизняній ст. 391 «Злісна непокора вимогам
адміністрації установи виконання
покарань» КК України.
Таким чином, проведений аналіз
кримінальних кодексів декотрих зарубіжних країн показав, що статті,
якими встановлено кримінальну відповідальність за порушення нормальної діяльності установ виконання
покарань, переважно схожі за конструкцією своїх диспозицій. Однак
у кримінальному законодавстві пост
радянських держав правова природа злочинів цієї категорії визначена
по-різному: в одних країнах (Російська
Федерація, Азербайджанська Респуб
ліка, Республіка Вірменія, Киргизька
Республіка, Республіка Таджикистан)
такий злочин визнано посяганням
на порядок управління, в інших
(Республіка Білорусь, Республіка
Казахстан, Україна) – на інтереси
правосуддя.
До того ж, санкції за аналізовані дії
містять різні пороги покарання у виді
позбавлення волі, зокрема, максимальна межа становить 12 років.
Очевидно, вітчизняному законодавцю варто звернуту увагу на те,
що диспозиція ст. 392 КК України
порівняно з аналогічними статтями
у кодексах низки зарубіжних країн
є занадто складною і такий елемент
об’єктивної сторони вітчизняного складу злочину за вітчизняним
Кодексом, як організація організованої групи з метою тероризування в установах виконання покарань
засуджених або напад на адміністрацію чи активна участь у такій
групі, в кодексах країн близького
зарубіжжя виступає кваліфікуючою
ознакою.
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Ткаченко А. Кримінальна відповідальність за дії, що дезорганізують
роботу установ виконання покарань, у пострадянських країнах.
Проаналізовано кримінальне законодавство пострадянських країн про відповідальність за дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань.
З урахуванням позитивних досягнень зарубіжного законодавства внесені
пропозиції до Кримінального кодексу України.
Ключові слова: кримінальне законодавство; зарубіжні країни; відповідальність; дезорганізація; установа виконання покарань.
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Ткаченко А. Уголовная ответственность за действия, дезорганизующие
работу учреждений исполнения наказаний, в постсоветских странах.
Проанализировано уголовное законодательство постсоветских стран об
ответственности за действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний. С учетом положительных достижений зарубежного законодательства внесены предложения в Уголовный кодекс Украины.
Ключевые слова: уголовное законодательство; зарубежные страны; ответственность; дезорганизация; учреждение исполнения наказаний.
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Tkachenko А. Criminal responsibility for the actions of disorganising
the activity of penal institutions in post-Soviet countries.
The criminal legislation of post-Soviet countries about the responsibility
for the actions of disorganising the activity of penal institutions was analyzed
in the article. Given the positive achievements made by foreign law proposals
to the Criminal Code of Ukraine.
Keywords: criminal law; foreign countries; responsibility; disorganization; penal
institution.
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Чорнобиль:
квітка смутку та жалю...

Валентина ДЗЮНИК,
заступник начальника відділу роботи з кадрами
Прокуратури міста Києва,
старший радник юстиції

Указом Президента України від 14 грудня 2015 року № 702/2015
в Україні 2016 рік оголошено Роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв
Чорнобильської катастрофи.

П

ерша згадка про Чорнобиль,
старовинне місто Київщини,
датується 1193 роком. Це –
українське Полісся, край чарівної
краси, у якому є все: луки, поля, ліси,
озера і славні ріки Прип’ять та могутній Дніпро.
Жахлива трагедія квітня 1986 року
на четвертому реакторі ЧАЕС перетворила цей земний рай у мертву
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30-кілометрову радіаційну зону. Від
вибуху та під час гасіння пожежі, яке
тривало близько 10 днів, загинула
31 людина і понад 200 госпіталізовано. За неофіційною статистикою,
в Україні померло щонайменше 15 тисяч людей, які були уражені в результаті аварії на Чорнобильській АЕС.
Ми повинні пам’ятати тих, хто, не
шкодуючи життя, заради майбут-
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нього, працювали в зоні радіації.
Безпосередню участь у здійсненні
державних заходів з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС брали близько 200 працівників органів прокуратури. Серед них
були і працівники Прокуратури міста Києва.
Для забезпечення прокурорського нагляду й оперативного розслідування злочинів та інших порушень законності у 1986 році робота
Прокуратури Чорнобильського району була організована за вахтовим
методом. З 25 вересня по 3 жовтня
1986 року прокурором у цю установу
був призначений заступник прокурора Московського району м. Києва
Дмитро Андрійович Ветоха, але
у зв’язку з хворобою його змінив заступник прокурора Дніпровського
району Анатолій Пилипович Ба
баков. Згідно з наказом прокурора

УРСР, термін роботи у Прокуратурі
Чорнобильського району становив два тижні, проте Анатолій
Пилипович пропрацював у районі
аварії три вахти – до 17 листопада
1986 року, побувавши майже в усіх
населених пунктах 30-кілометрової
зони. За цей час прокуратурою було
виявлено 19 фактів вчинення злочину, матеріали у яких були направлені
в Прокуратуру Київської області.
Основну увагу прокурори приділяли: нагляду за додержанням трудового законодавства щодо працівників – ліквідаторів, виконанню вимог
технологічної безпеки; дотриманню
законів про охорону природи та нормативних документів про дозиметричні вимоги; питанням збереження житлового фонду міст Прип’яті
і Чорнобиля та майна виселених
мешканців; додержанню санітарного
та епідеміологічного законодавства,
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Під час ліквідації аварії на ЧАЕС. Другий зліва – А.П. Бабаков

111

№ 4 (178) квітень 2016

історія – свідок

112

Анатолія Пилиповича Бабакова заохочено Генеральним прокурором України, 2013 рік

нормативних актів про пожежну та
радіаційну безпеки.
На виявлені порушення прокурори оперативно реагували унесенням
відповідних документів, також доповідали про стан законності на засіданнях урядової комісії з питань
аварії на ЧАЕС, на яких за цією інформацією ухвалювались необхідні
рішення.
Надалі Д.А. Ветоха працював прокурором району у місті Києві, заступником, першим заступником прокурора
міста, заступником Генерального прокурора України. А.П. Бабаков був керівником трьох районних прокуратур
міста Києва. Обидва неодноразово заохочувались прокурорами вищого рівня, мають державні нагороди, є ветеранами органів прокуратури України.
Для підтримання законності та
правопорядку у військах, які брали

участь у ліквідації аварії на ЧАЕС,
10 червня 1986 року була створена
110-та військова прокуратура, в якій
протягом червня-липня 1986 року
проходили службу слідчі Прокура
тури Дарницького району Микола
Андрійович Макота та Володимир
Дмитрович Заворотний, прокурор відділу Прокуратури міста
Києва Олександр Володимирович
Блаженнов.
Упродовж цього часу названі працівники розслідували справу про
розкрадання в особливо великих
розмірах військового майна зі складів хімзахисту частин Одеського військового округу, проводили огляди
місця події, у тому числі у безпосередній близькості від атомної станції,
за окремими дорученнями виконували слідчі дії у кримінальній справі за
фактом вибуху на ЧАЕС.
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Володимир Якович Мельник

ла перевірки на місці, спілкування з
людьми, оперативних даних.
Особлива турбота, особливий
контроль – безпека руху транспорту. За умов винятково напруженої
роботи річковиків безпека набувала першорядної ваги. Тоді, як добре
відомо, йшли за дуже напруженим
графіком вантажі, їх чекали на АЕС
щогодини, щохвилини, і тому навіть
найменша затримка розцінювалася у
тій ситуації як «надзвичайна подія».
Без зайвого перебільшення, працівники річкового флоту гідно витримали
нелегкий іспит: не було зафіксовано
підвищення рівня порушень правил
безпеки плавання порівняно з «мирним часом».
Разом із вчасністю доставки вантажів на перше місце виходила також проблема їх збереження. А вантажі на той час уже пішли цінні – не
лише щебінь та металоконструкції.
Річковикам доручили перевозити в
«зону» будиночки, які надали нам
фіни. А в тих будиночках було все:
починаючи від ліжка та стільців до
простирадл, приймачів і навіть ка-

№ 4 (178) квітень 2016

Активну роботу із забезпечення виконання законодавства про безпеку
руху на залізничному, водному та повітряному транспорті, забезпечення
схоронності вантажів, які прибували в
Чорнобиль, здійснювали працівники
Південно-Західної транспортної прокуратури під керівництвом державного радника юстиції 3 класу Віктора
Владиславовича Цихоцького. Доб
рим словом слід згадати роботу
Дніпровського транспортного прокурора Миколи Андрійовича Ломако,
працівників апарату ПівденноЗахідної транспортної прокуратури
В.Т. Антощука, М.С. Москаленка,
П.П. Сушка, В.О. Наконечного,
А.В. Грудницього та інших.
Поділився спогадами про свою
роботу під час ліквідації аварії
на ЧАЕС ветеран прокуратури
Володимир Якович Мельник, який
на той час обіймав посаду заступника Дніпровського транспортного
прокурора.
«Відчуттів гострих мав спочатку
чимало, але чомусь досі дуже гостро в пам’яті – вечірня тиша у місті. Літо, чудова погода… Раніш
вийдеш на балкон – завжди щебет
дитячий, а тепер тиша, мертва
тиша...
Основне завдання наше полягало
в контролі за дотриманням законів на річковому транспорті, який
був одним із основних перевізників
вантажів у Чорнобиль. Зрозуміло,
з поправкою на надзвичайне становище, всі завдання, які отримували
від Генеральної прокуратури, були
терміновими, виїзди на місце дуже
частими, власне, ми жили в тому ж
ритмі, що й усі річковики, бо кожна
інформація, яку готували, вимага-
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вомолок. Образно кажучи, вони були
укомплектовані так, що відчиняй
двері, заходь і живи – «дотягувати»
нічого не потрібно. Зрозуміло, що в
той період невлаштованості, напруги (а ще додайте сюди, що приїхали
в «зону» люди з різних кінців Союзу,
яких ми не знали) побоювалися крадіжок, остерігалися, що коли настане
осінь, зима, ліквідаторам доведеться жити в «розпотрошених» будиночках. Завдяки скоординованості
дій прокуратури та водної міліції ми
не мали жодного негативного факту, все передавали після транспортування, як кажуть, до останнього
цвяшка.
Дуже пильна увага на всіх рівнях
приділялася перевезенню контейнерів для захоронення радіоактивних відходів. Вимоги були такими,
що мало не на кожному теплоході
мусив їхати працівник прокуратури чи міліції, аби судно йшло суворо
за графіком, не спізнюючись ані на
хвилину. Зрозуміло, досягти цього
було неможливо, хоч кожне судно з
контейнерами ми проводжали від
причалу другого вантажного району
Київського річпорту, а в Чорнобилі
зустрічали. Достеменний факт, що
найменше запізнення моментально
аналізувалося і розглядалося як надзвичайна ситуація, хоч таких випадків була мізерія.
Інколи доводилося вирішувати
суто господарські питання: десь
щось у ритмі робіт порушено, знаходиш причину, ставиш до відома
того, хто мусить питання вирішити. Вирішують – прокурора треба
слухати… Все робили разом: і господарники, й адміністратори, і правоохоронні органи. А, власне, як можна

було виконувати свої прокурорські
функції, не володіючи ситуацією господарською? Нонсенс. Тому й змушувало життя надавати Чорнобилю
пильної уваги.
У «зоні» мені довелося вперше побувати у червні 1986-го, тому що
раніше не відпускали з навчання.
А перед цим, до аварії, – було це
наприкінці березня того ж таки
86-го – неподалік Чорнобиля упав
літак Ан-2, і ми поїхали на місце
пригоди. Вже сонечко пригрівало,
зеленіти починало – яка краса довкола була! Рай Божий, та й годі!
Як зміна кольорового фільму на чорно-білий – червень. Сотні і сотні
машин, вертольоти в небі, комбінезони, комбінезони…
І люди – похмурі, заклопотані, зосереджені. Страшний контраст.
Краще б такого більше не було. Але
вистояли. Не змогли не вистояти!»
Незважаючи на екстремальну обстановку в Чорнобилі, загрозу для
життя і здоров’я, забуваючи про втому та час, прокурори і слідчі з честю
та гідністю виконали не тільки свій
службовий, але й громадянський
обов’язок.
Сьогодні продовжують свій трудовий шлях у колективі Прокуратури
міста Києва учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС: водій 1 класу відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб Анатолій
Васильович Грудницький, прокурор відділу організаційного та
правового забезпечення Сергій
Володимирович Божинський і
старший слідчий першого слідчого
відділу слідчого управління Ігор
Вікторович Руденко.
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На сторожі Закону
Участь військових прокурорів
у ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС
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Андрій АМОНС,
полковник юстиції у відставці

30 років тому сталась Чорнобильська катастрофа. Для усунення наслідків аварії на ЧАЕС у трьох військових округах –
Київському, Прикарпатському і Білоруському – були створені оперативні групи військ. До них увійшли військові частини
цивільної оборони, інженерні, радіолокаційного, хімічного та
біологічного захисту (РХБЗ), військово-будівельні загони, які
в порядку мобілізаційного розгортання комплектувалися
переважно військовозобов’язаними.
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ередній вік ліквідаторів становив 35–40 років. Переважно
люди сімейні, з дітьми. За чотири з половиною роки тільки через
оперативну групу Київського військового округу пройшли не менше
300 тисяч мобілізованих громадян.
Там, де є війська, завжди працюють
і військові прокуратури. Саме тому
питання про розміщення групи прокурорсько-слідчих працівників військової прокуратури в Чорнобильській
зоні було вирішено негайно.
Відповідно до вказівки військового прокурора Київського військового округу генерал-майора юстиції
В.І. Васильєва, у третій декаді травня 1986 року була створена оперативно-слідча група з офіцерів військових прокуратур Київського
гарнізону і прокуратури армії ППО
(в/ч 68190), яка з 24 травня по 12 червня 1986 року функціонувала в стаціонарному режимі, наглядаючи за
законністю у військових підрозділах,
що займалися ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильський АЕС,
а також розслідуючи кримінальні
справи.
До складу оперативно-слідчої групи
входили: помічник військового прокурора Київського гарнізону майор юстиції Федір Михайлович Шихненко
(старший групи), слідчий військової
прокуратури Київського гарнізону,
зональний по Чорнобильському району і м. Чорнобиль, майор юстиції
Андрій Іванович Амонс, старший
слідчий військової прокуратури
Київського гарнізону капітан юстиції Олег Григорович Мусієнко
та слідчий військової прокуратури
армії ППО майор юстиції Віктор
Олексійович Пишненко.

Ф.М. Шихненко та О.Г. Мусієнко
пішли з життя – свідків цих подій
стає дедалі менше...
Куратором діяльності групи на
цій території був військовий прокурор Київського гарнізону полковник
юстиції Володимир Никанорович
Шевченко.
Активну допомогу оперативнослідчій групі надавали помічники
військового прокурора гарнізону підполковник юстиції В.А. Петасюк та
майор юстиції І.С. Димов, які в травні 1986 року проводили прокурорські перевірки у військових частинах
у зоні ЧАЕС.
Оперативно-слідча група була розміщена на території військової частини в районі селища Оране в 30-кілометровій зоні.
Офіцери опергрупи мешкали у польовому наметі, обладнаному як
тимчасове житло. Група була забезпечена пересувною криміналістичною лабораторію і легковим автомобілем. Харчування, обмундирування
та інші потреби у роботі оперативнослідчої групи забезпечувала військова частина, на території якої жили
слідчі.
На жаль, діяльність оперативнослідчої групи офіцерів військових прокуратур незаслужено забута. Адже
саме ці люди з перших днів аварії на
ЧАЕС безпосередньо виконували оперативну та слідчу роботу в зоні лиха.
Оперативно-слідча група, свого
роду пожежна команда, не могла ефективно реалізовувати увесь
спектр функцій органів військової
прокуратури. Тому, відповідно до директиви Генштабу СРСР від 5 червня
1986 року була утворена 110-а гарнізонна військова прокуратура чисель-
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ністю 15 офіцерів. Дислокувалася
вона в селищі Оране Іванківського
району Київської області.
Наказом головного військового
прокурора генерал-лейтенанта юстиції Б. Попова керівником цієї прокуратури був призначений підполковник юстиції І.В. Овчаренко,
а його заступником майор юстиції
Г.О. Антонов. На базі військової прокуратури створили дві прокурорсько-слідчі ділянки: у селищі Радча
Овруцького району Житомирської
області (Україна) і селищі Рудаков
Хойницького району Гомельської
області (Білорусь).
Військовий прокурор і його заступник були кадровими офіцерами військових прокуратур. Інші ж
офіцери – призвані з запасу. Проте
відразу з’ясувалося, що мобілізова-
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Зліва направо: водій польової криміналіс
тичної лабораторії рядовий І. Присяж
нюк, майор юстиції А. Амонс, майор
юстиції В. Пишненко (Чорнобиль, травень
1986 року)

ні офіцери не мали досвіду роботи в
органах військової прокуратури, не
знають елементарних питань організації військової служби, військової
адміністрації і фактично не здатні
забезпечити нормальну діяльність
військової прокуратури у польових
екстремальних умовах. У зв’язку з
цим постало питання про заміну їх
кадровими офіцерами, і відтоді 110-а
військова прокуратура укомплектовувалась за рахунок кадрового складу інших військових прокуратур.
Перша група офіцерів з різних військових округів прибула до 110-ої
військової прокуратури у липні
1986 року. Прибулі переважно були
досвідченими військовими юристами. Водночас дехто з них на ознайомлювальній бесіді заявляв, що за
станом здоров’я не зможе працювати
у польових умовах, побоюється за
своє здоров’я через перебування на
території з підвищеною радіацією.
Відчувалася напруженість у поведінці й інших офіцерів. Екстремальність
обстановки, відсутність досвіду роботи в умовах реального радіаційного зараження вимагали проведення
роз’яснювальної роботи. До зустрічі
з прокурорсько-слідчими працівниками залучили фахівців хімічних
і медичних служб, які аргументовано
розповіли про особливості дотримання заходів безпеки в зонах з підвищеною радіацією, навчили правилам користування приладами радіаційного
контролю і засобами захисту.
Одночасно налагоджували побутові умови: намети і чотири вагончики-модулі, у яких розміщувались
прокурори, обладнали меблями,
утеплили. Покращення умов для роботи і відпочинку дозволило швидко
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Особовий склад 110-ої військової прокуратури, у центрі – заступник військового прокурора
майор юстиції Г. Антонов (с. Оране, серпень 1986 року)

зняти в особового складу внутрішню
напругу, підвищити морально-психологічну стійкість, мобілізувати
людей на виконання поставлених перед ними завдань.
Упродовж перших двох місяців діяльності «стодесятки» було замінено
близько 60 % кадрового офіцерського складу. Ті, що залишилися, склали ядро прокуратури, загартувались,
передавали свій досвід новоприбулим офіцерам.
Окрім звичайних, виконуваних
прокурорами та слідчими завдань
з виявлення порушень законів і розслідувань злочинів, головним напрямом діяльності 110-ої військової прокуратури був нагляд за виконанням
законодавства про охорону здоров’я
особового складу військових частин.
Деякі солдати, сержанти і офіцери за
пару місяців перебування в районі
аварії звикали до небезпеки, втрача-

ли пильність, нехтували засобами
захисту, профілактичними заходами. Доводилося посилено займатися
індивідуальною виховною роботою,
насамперед – зі спеціалістами груп
і постів радіаційної розвідки, дозиметричного контролю, зайнятими
безпосередньо на об’єктах зруйнованого четвертого енергоблоку атомної
станції. Необхідно було і перебороти розніжений настрій, і застерегти
людей від бравади, невиправданого
ризику.
Наприклад, у ході наглядових заходів було встановлено, що в 30-кілометрову зону через контрольний пункт
зранку в’їжджає на декілька сотень
одиниць автотехніки більше, ніж повертається увечері. Напрошувався
висновок: водії поверталися з роботи
поза контролем, об’їзними шляхами, щоб не стояти у черзі для прохо
дження спеціальної обробки машин.
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Полковник юстиції І. Зеленцов (1987 рік)

Таким чином, військові прокурори
затримали декілька автомобілів, що
прямували нелегальним маршрутом, маючи рівень радіаційного забруднення, який перевищував норму
у декілька десятків разів. За внесеним поданням виявлені порушення
законодавства оперативно усунули,
а винних посадових осіб притягнули
до відповідальності.
Інша, не менш важлива проблема,
яку доводилося вирішувати, – це
трудова незайнятість значної кількості особового складу численних
військових частин, що розташовувались поблизу зони радіаційного ураження. Особливо це було характерно
для військово-будівельних загонів
Міненерго СРСР. До того ж, люди
не мали належних побутових умов
проживання. Зрештою це, а також
продовження строків спеціальних
зборів за рішенням Міноборони з
двох до шести місяців викликало ма-

сове обурення військовослужбовців,
їх самовільні відлучки, зловживання
алкоголем і, як наслідок, вчинення
різного роду правопорушень та злочинів. Зокрема, військова прокуратура розслідувала кримінальну справу
за фактом хуліганства великої кількості військовослужбовців, мобілізованих з Білоруського Полісся.
Виняткові умови потребували широкої роз’яснювальної роботи, знання реальних людських проблем
і настроїв. При цьому не слід було
приховувати фактичні масштаби
трагедії, ступінь ризику, складність
поставлених завдань. Солдати, сержанти, офіцери переважно виявляли
високу громадянську мужність, вірність військовому обов’язку, проте
були й такі, хто на людському горі
намагався нагріти руки. Подекуди
траплялися факти викрадення особистого майна евакуйованих громадян та державного майна.
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Підполковник юстиції Г. Антонов (1988 рік)
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Полковник юстиції В. Хруленко (1989 рік)

Складнощі виникали і в організації досудового слідства: у перші
місяці роботи прокурорів у районі
дислокації військ не було комендатур і гауптвахт, проводити експертизи можна було тільки у Києві або
інших обласних центрах, розташованих далі ніж за 100 км, строки
розслідування гальмувались через
постійну ротацію кадрів унаслідок
отримання прокурорсько-слідчими
працівниками гранично допустимих
норм радіаційного випромінювання
(понад 10 бер). Водночас постійно
змінювався особовий склад військових частин, тому прокурорсько-слідчі працівники мусили виїжджати
у різні регіони країни до місця проживання свідків, потерпілих, інших
учасників розслідування. Крім того,
у Чорнобильській зоні не було створено військового трибуналу: справи
розглядали відряджені з усієї країни
судді військових трибуналів, а захи-

щали підсудних адвокати, направлені в Чорнобиль у порядку мобілізації.
Проте існуючі труднощі не позначилися на ефективності роботи військових прокурорів, а набуті знання
і досвід передавалися «естафетою».
Так, усі злочини, вчинені в умовах неочевидності, були розкриті.
Майже 90 % кримінальних справ завершено менш ніж за місяць.
Необхідно відмітити мужність
і значний внесок у забезпечення законності та правопорядку на території Чорнобильської АЕС перших
прокурорсько-слідчих працівників
військових прокуратур Київського
округу, які почали роботу на місці події у травні-червні 1986 року,
тобто ще до створення 110-ої військової прокуратури: полковника
юстиції В.Н. Шевченка, майорів юстиції Ф.М. Шихненка, А.І. Амонса,
В.О. Пишненка, капітана юстиції
О.Г. Мусієнка, а також тих, хто надавав їм допомогу під час виїздів
у Чорнобильську зону – підполковника юстиції В.А. Петасюка і майора
юстиції І.С. Димова.
Окремо хотілося б підкреслити
внесок в успішну діяльність 110-ої
військової прокуратури прокуро
рів і слідчих Київського військово
го округу, особливо: першого військового прокурора цієї прокуратури підполковника юстиції
І.В. Овчаренка, його заступника
майора юстиції Г.О. Антонова, підполковника юстиції І.П. Зеленцова
та його заступника майора юстиції
Ф.М. Шихненка, підполковника юстиції В.Г. Хруленка і його заступника майора юстиції А.А. Гвоздікова,
військових прокурорів підполковників юстиції В.К. Матвєєва та
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П.О. Плотнікова, а також відряджених у період 1986–1990 років до
110-ої військової прокуратури для
виконання спецзавдань і надання
допомоги генералів та офіцерів прокуратури Київського військового
округу: В.І. Васильєва, О.І. Фролова,
О.Г. Федюшкіна, М.Ф. Курбакова,
О.А. Чірікова, І.М. Розовика, І.М. Крохіна, П.Г. Куненка, В.І. Кравченка,
Є.М. Левченка, В.А. Яровикова,
Ю.К. Софійського, В.Д. Салманова,
О.С. Швеця, В.І. Милостивого, І.Г. Шевченка-Коржинецького, В.В. Волкова,
П.Г. Козиря, С.С. Однокоза, І.Ф. Міщенка, О.Г. Бокова.
Військові прокуратури донині залишаються органом, який забезпечує
законність у надзвичайних особливих умовах. Літерні військові прокуратури забезпечували законність у

військових формуваннях під час найгарячішої фази російської збройної
агресії на сході України 2014–2015 років. Особовий склад 30, 31, 32 та 33
військових прокуратур є гідними нащадками офіцерів 110-ої військової
прокуратури, історичну пам’ять про
яких ми намагаємось відновити на
сторінках цього видання.
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Особовий склад 110-ої військової прокуратури. Літо 1986 року

Автор цієї статті, підполковник
юстиції А.І. Амонс, упродовж чотирьох з половиною років як представник військової прокуратури
округу систематично займався питаннями, пов’язаними з особовим
складом і діяльністю 110-ої військової прокуратури. У грудні 1990 року
він брав участь у роботі ліквідацій
ної комісії 110-ої військової прокуратури.
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Чорнобильська трагедія
і військові злочини
30 років по тому

Юлія ГАЛУЩАК,
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журналіст військової прокуратури
Західного регіону України

26 квітня минає 30 років з часу катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Цей день – наша пам’ять, символ
болю, втрат, страждань, туги. Це історія тисяч людських жертв
не тільки самої аварії, а й виснажливої роботи з ліквідації її
наслідків.

Д

ехто стверджує, що 30-кіло
метрова зона відчуження могла стати ідеальним плацдармом для приховування злочинів.
Однак це не про наших героїв – прокурорів, відряджених за особливим
завданням влади для ліквідації наслідків трагедії.
«Життя іде і все без коректур…»
«… І як напишеш, так уже і буде», –
цитує слова Ліни Костенко підполковник юстиції у відставці, відважний
герой, який самовіддано і жертовно,
з витримкою та високим відчуттям
відповідальності в екстремальних
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умовах виконував завдання з ліквідації наслідків трагедії. Близько трьох
місяців Сергій Сергійович Однокоз
брав участь у розкритті злочинів у техногенно небезпечній зоні: і вбивств,
і крадіжок, вчинених … партизанами.
«Так тоді називали чорнобильців-ліквідаторів – терміново мобілізованих чоловіків, що позмінно працювали в небезпечній зоні», – пригадує
ветеран.
Коли трапилась аварія на ЧАЕС,
молодий Сергій проходив службу на
посаді старшого слідчого у Східному
Сибіру, в Читі. Здавалося б, трагедія далеко, але серцю було боляче.
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Сергій Сергійович Однокоз під час служби
у Чорнобилі

«У ту пору з метою економії електроенергії із настанням сутінків
вимикали світло. Так було і в одній
казармі, – додає Сергій Сергійович. –
Двоє молодих чоловіків, односельці, вирішили під покровом темряви
розгульно провести час: розпивали
спиртні напої і вихвалялися своїми
сердечними справами». На підпитку
вирішили прогулятися. Розгорілась
суперечка – і враз один замахнувся
на іншого. В руках у нього опинився
молоток, який став фатальним для
жертви: удар по голові – і моментальна смерть.
«Діяли ми, прокурори, оперативно.
Встановили весь ланцюжок обставин,
що призвели до загибелі партизана.
Як виявилося, аби приховати злочин,
правопорушник потай затягнув свою
жертву в казарму, роздягнув і замаскував його смерть під нещасний
випадок. Так, наче молодий і дужий
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Хвилювався за рідних, за батьківську домівку.
У 1989 році Сергій Однокоз, тоді
старший помічник військового прокурора 19-ої військової прокуратури ракетних військ, що знаходилась
у м. Владимирі, як і майже 200 інших
працівників органів прокуратури,
був відряджений для безпосередньої
участі у здійсненні державних заходів на Чорнобильській АЕС.
«Питання про мою участь у цих
екстремальних завданнях навіть не
ставилося під сумнів. Керівництво
знало: маю відповідний досвід. Ще
18-річним юнаком служив на одному з найбільших полігонів у світі – Семипалатинському ядерному
полігоні в Казахстані», – розповідає
ветеран.
Тоді у зоні відчуження під керівництвом урядової комісії тривали
роботи з ліквідації наслідків аварії:
розчищали уламки четвертого енергоблоку, споруджували захисний
саркофаг. І так аж до 1991 року.
Про поїздку в місто мертвих
Сергій Однокоз сповістив удома, де
на нього чекала дружина з маленькими дітьми – найменшому щойно
виповнилося два місяці. Дружина
злякалася, але чоловіка підтримала.
Знала: кар’єра для нього важлива,
а тому свого страху за життя і здоров’я чоловіка показувати не варто.
12 вересня 1989 року прокурор заступив на службу в Чорнобилі.
Стодесятка (110-а військова прокуратура, – прим. ред.), як у розмові її називає герой, стала для нього
знаковою. У пам’яті найбільше закарбувався один епізод із бойових
чорнобильських буднів – убивство
ліквідатора.
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Іван Федорович Міщенко у Чорнобилі

чоловік помер своєю смертю. Часу не
гаяв: на місці вбивства знищив речові
докази злочину», – пригадує ветеран.
Тим часом експертиза встановила,
що призовник був убитий насильницьким шляхом від удару тупим
предметом у ділянку голови.
Серій Однокоз за два дні зумів розкрити злочин. Опитав вояків, дослідив усі перипетії цього епізоду, провів слідчий експеримент. Установив:
злочинець – друг потерпілого, який
і не думав нікуди тікати. Надіявся,
що його не «вирахують». Десь за
півтора-два місяці, підготувавши усі
процесуальні документи, прокурор
Однокоз завершив розслідування підстав і причин жорстокого вбивства.
Куди більш складною була справа
з крадіжкою військового майна. Та,
як пригадує сам герой, над її розслідуванням працював недовго, адже
справу продовжили прокурори, які
приїхали йому на зміну. «Про тра-

гічний випадок з мобілізованим не
забував, цікавився долею цієї справи. Зрозуміло, вбивці дали реальний термін покарання. Таке Закон не
прощає. За все потрібно відповідати,
за кожен проступок, за кожен злочин», – резюмує Сергій Однокоз.
Сам ветеран про цей період свого життя каже просто: «Спочатку
Чорнобиль здавався чимось жахливим і незрозумілим. Але повернувшись додому, зрозумів, що місце катастрофи виснажило мене як
фізично, так і морально. Цілковите
спустошення».
Повернувся прокурор-чорнобилець 1 грудня 1989 року і продовжив службу на вірність народові
заради справедливості та верховенства права.
З 1992 року доля його назавжди
зв’язала з військовою прокуратурою
Західного регіону України: працював
начальником відділу загального нагляду прокуратури регіону, прокурором відділу нагляду за розглядом у судах кримінальних справ, прокурором
цивільно-судового відділу. Спокійно
відслужив і в липні 1998 року пішов
на заслужений відпочинок.
Гіркота спогадів про Чорнобиль
Людина Закону – так можна сказати про нашого наступного героячорнобильця, полковника юстиції в
запасі Івана Федоровича Міщенка,
який також служив у 110-ій військовій прокуратурі Київського військового округу.
«Прокурорську службу проходив
за півроку після Сергія Однокоза:
з 1 травня по 9 липня 1990 року в селі
Оране Іванківського району, що на
Київщині», – уточнює Іван Міщенко.
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Тоді 43-річний Іван Федорович
обіймав посаду заступника військового прокурора 110-ої військової прокуратури. Каже, стосунки в колективі були рівні, різниці між «я керівник,
а ти підлеглий» ніколи не робилось.
Іван Міщенко, як й інші офіцери
прокуратури, трудився у поті чола.
І хоча розслідуваннями не займався, зате опікувався молодшим поколінням – надавав допомогу і поради.
До того ж, здійснював нагляд за розслідуванням кримінальних справ.
Показовою, як пригадує, була справа
про ДТП.
«Трагедій у 30-кілометровій зоні
вистачало. А в селі Оране тим паче.
Містечко маленьке, а чорнобильська
трагедія забрала з життя понад 30 героїчних містян, – розповідає ветеран. –
Ось і трапилося ще одне горе: смерть
дитини під колесами автівки. Саме
розслідування цієї справи знаходилося на моєму особливому контролі».

Іван Федорович пригадує, що справи розслідували по всій, відділеній
від решти світу, території. Скрізь панувала розруха, горе від утрат, смертей, материні сльози. «Чорнобиль –
це полігон скорботи, і з 26 квітня
1986 року ця трагедія навічно залишиться в нашій народній пам’яті», –
з жалем і болем каже Іван Міщенко.
У відставку пішов у грудні
1995 року з посади заступника військового прокурора Рівненського
гарнізону.
Ветерани військової прокуратури – Сергій Сергійович Однокоз
та Іван Федорович Міщенко – знають правду чорнобильської історії.
Вони – справжні герої, які проявили
витримку і самовідданість, впевнено
пройшли випробування на мужність
та стійкість при виконанні завдання з ліквідації наслідків трагедії на
Чорнобильській атомній електростанції.
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І.Ф. Міщенко (у центрі), березень 2016 року

125

історія – свідок

Пам’ять про Чорнобильську
катастрофу – данина людям,
які поклали здоров’я та життя
на «атомний» вівтар
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Спогади прокурора

Сергій БУГМІЙ,
прокурор Прокуратури
Кіровоградської області,
старший радник юстиції

Чорнобильська катастрофа забрала життя десятків тисяч людей, завдала шкоди здоров’ю – мільйонам. Жодна статистика
не скаже, скільки доль понівечено Чорнобильським смерчем.
Мабуть, ці слова не раз були сказані, але вони й зараз залишаються актуальними. Чорнобиль – це біль України, біль усього
світу.
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Л

Службові поїздки зоною відчуження

налу призначався із числа військових суддів, начальник канцелярії
та адвокат – з офіцерів запасу. Крім
того, у штаті був водій та два солдати. Проживали усі в тому ж будинку,
де й працювали.
Функціональний обов’язок військового трибуналу полягав у розгляді
по першій інстанції кримінальних
справ, які розслідувала 110-а військова прокуратура, що розташовувалась
у палатковому містечку неподалік
с. Оране. На той час в Чорнобильській
зоні перебували переважно військові:
як кадрові, так і запасу. А де люди –
там і правопорушення. Кількість розслідуваних злочинів була значною.
Кримінальні справи – найрізноманітніші, але основну масу складали крадіжки, тілесні ушкодження, хуліганство, самовільне залишення частини
та інше.
Для розгляду справи по суті офіцери військового трибуналу виїжджали безпосередньо у військову частину, службовцем якої було скоєно
злочин. Разом з головою трибуналу
у слуханні справи брали участь народні засідателі. За тодішнім законо
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іквідація наслідків вибуху
на Чорнобильській атомній
електростанції була пов’язана
з великим обсягом робіт, до яких залучались представники різних спеціальностей. Про героїзм і самовідданість ліквідаторів написано чимало.
Однак рідко де згадується про роботу прокурорів, які стояли на варті
Закону в зоні відчуження впродовж
усього часу, доки тривала ліквідація
наслідків аварії. Мій обов’язок – людський, професійний – заповнити цю
прогалину в історії Чорнобильської
трагедії.
Я родом із села Цвітного на Кіро
воградщині. Виховував мене батько,
інвалід війни. Відслужив у армії,
вступив до Харківського юридичного інституту ім. Ф. Дзержинського,
після закінчення якого був направлений на роботу до прокуратури
Кіровоградської області. Там працюю й досі.
Ті страшні події 26 квітня
1986 року я зустрів на посаді помічника прокурора Світловодського
району. У серпні 1987 року мене як
лейтенанта юстиції запасу було призвано на військові збори з ліквідації аварії на ЧАЕС. Служив у 25-ій
бригаді хімічного захисту в с. Оране
Київської області. Уже в стройовій
частині отримав призначення на посаду начальника канцелярії військового трибуналу по Чорнобилю.
Цей трибунал знаходився в с. Терехи безпосередньо у зоні відчуження,
в одному з житлових будинків, власники якого, як і всі мешканці села,
були переселені. Штат військового
трибуналу складався з трьох офіцерів: голови трибуналу, начальника
канцелярії, адвоката. Голова трибу-
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Зміна військового трибуналу
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давством їх обирали рішенням зборів із числа військовослужбовців
частин. Судові рішення, які виносив
трибунал, мали містити, окрім підпису голови, і підписи народних засідателів. Практично кожна справа
розглядалась у відкритому судовому
засіданні в присутності товаришів по
службі підсудного.
Переважно злочини вчиняли військові молодшого командного складу, але були й, так би мовити, резонансні справи, де в ролі підсудних
виступали старші офіцери. У пам’яті
залишився випадок, коли засудили
підполковника. Він, будучи заступником командира військової частини, вкрав легковий автомобіль з гаража у місті Прип’яті, вивіз його із
зони відчуження та зареєстрував за
підробленими документами. Авто
використовував у власних цілях.
У засіданні трибуналу з’ясувалось,
що законний власник машини помер
у перші дні катастрофи, отримавши
велику дозу радіації.
Арештовані підсудні утримувались на гауптвахті військової комендатури в Чорнобилі, я відповідав за

організацію їх утримання та конвоювання. Крім того, як начальник канцелярії, був зобов’язаний забезпечувати виконання вироків, організацію
судових процесів, ведення протоколів засідань, отримання та відправку кримінальних справ, здійснення
діловодства трибуналу тощо.
На зборах з ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи я перебував до лютого 1988 року. Після повернення на Кіровоградщину продовжив
працювати в органах прокуратури. Знаходження на радіоактивнозабрудненій території не минуло безслідно для здоров’я: за кілька років
після повернення отримав ІІІ групу
інвалідності.
Ми ще не раз будемо повертатися
до подій весни 1986 року. Адже для
декого вона стала останньою, для
когось – перекреслила всі сподівання на щасливе і безхмарне майбуття.
Для мене ця весна поділила життя на
«до» і «після» катастрофи… Проте
життя триває, і радісно від того, що
в серцях людей живе безмежна вдячність ліквідаторам аварії на ЧАЕС за
подвиг ради майбутнього.

