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Петро ПОРОШЕНКО:
«Змінити прокуратуру
можна лише за участю
позасистемних сил…»

Сьогодні я маю високу честь представити нового Генерального
прокурора України Юрія Віталійовича Луценка.
Учора ви бачили, як бурхливо і демократично проходило
обговорення закону та кандидатури нового Генерального прокурора
у Верховній Раді.
Одразу після голосування Голова Парламенту Андрій Парубій
підписав відповідну постанову про схвалення запропонованої
мною кандидатури, і в сесійній залі Верховної Ради у прямому ефірі
я підписав указ про призначення Юрія Луценка.
Цьому передували, відповідно, корекція законодавства
і ухвалення Закону України «Про прокуратуру». Цей стратегічний
крок дає усім вам, шановні працівники прокуратури, унікальний
шанс і нові можливості стати безпосередніми учасниками однієї
із наймасштабніших реформ, якої зараз потребує країна.
Я від щирого серця вас всіх вітаю, бо бачу в вас абсолютних
однодумців, які чітко розуміють і бажають реформування системи
прокуратури України.
Глибоко переконаний, що відповідно до величезних очікувань
українського суспільства, потреб країни і нашого курсу на
європейську інтеграцію, ні в кого немає жодного сумніву, що
прокуратура України повинна бути європейською. Це – загальне
правило реформування, а не якесь упереджене ставлення до
прокуратури чи до її колективу.
Звичайно, я добре поінформований про певні настрої
в органах прокуратури. Знаю, що багато не аплодують ані моєму
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Із виступу Президента України Петра Порошенка
під час представлення Юрія Луценка
колективу Генеральної прокуратури України
13 травня 2016 року

5

№ 5 (179) травень 2016

ОФІЦІЙНО

6

кадровому призначенню, ані тим новаціям, які вчора запровадили
законодавці.
Напевне, така реакція є природною: нове і невідоме завжди якщо
не лякає, то трохи напружує. Упевнений у тому, що ці зміни маємо
сприймати як абсолютно необхідний крок для підвищення довіри
суспільства, українського народу до прокуратури, до її працівників.
Це неможливо відновити, не відкривши прокуратуру для притоку
нових людей з-поза меж системи, що, безумовно, посилить
внутрішню професійну конкуренцію і якість роботи прокурорів.
Тести, які було проведено, дають мені тверде переконання, що
більшість з вас цю конкуренцію витримали.
Що сьогодні хоче українське суспільство від прокуратури? Дехто
вважає, що воно хоче посадок, що Президент або будь-хто інший має
довести новому Генеральному прокурору план з посадок. Залежно
від того, як він його виконає, і буде оцінюватись робота Генерального
прокурора та органів прокуратури. Я категорично хочу спростувати:
це не так! Суспільство хоче і має право за два роки після Революції
Гідності побачити справедливість. І саме в цьому полягає завдання,
яке я просив би взяти до уваги нового Генерального прокурора,
саме цим завданням має керуватися кожен працівник прокуратури.
Не пригадую, щоб на представленні нового Генерального
прокурора одночасно було присутнє все керівництво країни:
Президент, Голова Верховної Ради, Прем’єр-міністр. Це дуже
символічно. Це одночасно поєднує і надії та очікування, які ми
сьогодні покладаємо на прокуратуру, і величезну увагу та важливість
тих завдань, тих викликів, які сьогодні стоять перед вами.
Переконаний, що більшість із вас унаслідок процесів, які відбулися
на першому етапі реформування, фахово і морально-психологічно
готові працювати в нових умовах. Попри те що значною мірою
я поділяю критичні настрої суспільства стосовно системи
прокуратури, я категорично проти, даруйте, шельмування
прокуратури. Нічого доброго з цього не буде. Не можна мазати
чорною фарбою всіх і кожного, у тому числі порядних і професійних
людей, які віддано служать Україні та Закону. Саме призначення
нового Генерального прокурора дасть змогу працівникам проявити
свої найкращі громадянські та професійні якості.
На жаль, переважно підставами для жорсткої критики стають
дії та бездіяльність прокурорських працівників. Корупція, стиль
та спосіб життя – вони з’явилися не за останній рік. Навпаки, ми
маємо викорінювати ці «традиції», які часто-густо є серед
прокурорських працівників і не сумісні з їх доходами.
Водночас ті, кому прокуратура реально і в державних інтересах
наступала на хвіст, мають достатньо можливостей для організації
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штучних критичних хвиль. Дехто, критикуючи Генеральну прокуратуру,
відповідно, і Президента, намагається заробити собі політичний
капітал. Ще хтось позиціонує прокуратуру як акціонерне товариство,
в якому кожна політична сила матиме свою квоту, свій пакет – щось
на кшталт індульгенції від минулих і, може, майбутніх гріхів.
Хочу наголосити, що жодних зобов’язань Генеральний прокурор
України Юрій Віталійович Луценко перед жодною політичною
силою не має, не матиме і мати не повинен. Як це не парадоксально,
але такий політичний важковаговик, як Юрій Луценко, здатний
захистити прокуратуру від політичних впливів. Саме він. Лише така
його політична вага дає йому можливість чітко сказати «ні» будь-якій
політичній фігурі.
У біографії Луценка я бачу певне відновлення справедливості.
Визначний політичний діяч, незаконно засуджений попередньою
політичною системою, який витримав випробування за два
з половиною роки незаконного перебування у в’язниці, ні на йоту
не зрадив своїм ідеалам. Я щасливий був учора почути у його
виступі тези про те, що він не має ані крихти помсти, але чітко знає,
що є справедливість. Настільки важко відчувши несправедливість,
арешти, особливо виконані за політичним замовленням, він
не допустить політичних впливів. Але й купити Луценка не можна!
Ще раз наголошую: Юрію Віталійовичу, ви нікому нічим не
зобов’язані. Ані Президенту – якщо хтось хоче це почути! – ані
Уряду, ані Парламенту, ані будь-якій політичній силі. У вас повністю
розв’язані руки. Працюйте по совісті. Працюйте за Конституцією, за
законом.
У вас багата політична біографія. Ви у цьому житті займали
величезну кількість посад. Але я бачив, як учора, виходячи на
трибуну, ви хвилювалися. І я дуже зрадів цьому. Думаю, що більш
відповідальної роботи, ніж робота у цих умовах Генеральним
прокурором, у вашій біографії ще не було.
Дуже добре, що вперше на представлення запрошені всі камери.
Отже, на вас зараз дивиться вся Україна. Або й не лише Україна –
увесь світ. Бо призначення Генерального прокурора було однією
із попередніх умов і щодо нашої співпраці із Міжнародним
валютним фондом, і щодо надання нам кредитних гарантій
фінансової допомоги з боку наших партнерів. Увесь світ зараз
налаштував потужні оптичні прилади, щоб пильно стежити за тим,
що зараз відбувається в прокуратурі.
Позбавлення прокуратури зацементованого ще Сталіним права
загального нагляду, передача повноважень щодо боротьби
з корупцією Національному антикорупційному бюро і створення
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, початок роботи
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Державного бюро розслідувань, люстрація і масштабне скорочення
працівників – це серйозні кроки у реформуванні прокуратури,
значну частину з яких уже зроблено. Але я наголошую, що
проведення реформ, будь-які тести, вдосконалення роботи не
можливі без рішучого підвищення рівня грошового утримання,
рівня заробітної платні прокурорських працівників. Рівень
зарплати реформованої прокуратури має бути такий самий, як
і в антикорупційній прокуратурі, як і в антикорупційному бюро.
Нітрохи не менші завдання лягають зараз на плечі прокурорів.
Нітрохи не меншими мусять бути довіра і шана до них. Упевнений,
що ви цю шану та довіру заслужите.
Інакше комплексна посада в місцевих прокуратурах не пройде
так як треба і не призведе до очікуваних результатів – оновлення
прокуратури. Необхідно включити соціальні кадрові ліфти –
це головне із завдань. Не лише пертурбація на найвищому
рівні. Насамперед – зміна бачення і відкриття повітря місцевим
прокуратурам.
Дуже був задоволений вашим учорашнім твердженням, що
ви збираєтесь сконцентрувати основні зусилля на розслідуванні
злочинів Майдану. Можу сказати, що два роки – достатній термін,
аби дати відповідні результати. Особливо звертаюся до тих,
хто керує зараз цими процесами. Не прикривайтесь ані
політичними, ані якимось іншими причинами! У вас розв’язані руки –
дайте результат! Це стосується Майдану, подій в Одесі, злочинів
колишньої влади. До того ж, ухвалений учора закон створює
(проте політичні критикани цього не помітили!) революційні зміни
і щодо системи заочного правосуддя, і щодо створення системи
генеральної інспекції, яка частково забере «хліб» у антикорупційного
бюро, адже прокуратура повинна мати власні інструменти, щоб
виводити на чисту воду хабарників.
Без сумніву, відкритість і прозорість прокуратури сприятимуть
підвищенню якості її роботи. Саме з цього має початися процес
відновлення довіри, особливо якщо ефективно скористатися
тими додатковими можливостями, які зараз надає законодавство
прокуратурі. А щойно з’являться перші ознаки відновлення
довіри, ми зможемо пояснити суспільству і необхідність
збільшення платні, і подальші кроки, які плануємо здійснити
у прокуратурі.
Я не збираюся втручатися в роботу прокуратури, у розслідування
конкретних справ, до того ж, прокуратура цього не потребує.
У мене, як і у Вас, Юрію Віталійовичу, немає заздалегідь
сформованого «посадочного списку». Учора у Верховній Раді
перед голосуванням ви намагалися підійти до мене і спитати, хто ж
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все-таки буде сидіти. Упевнений, що надалі у нас не буде подібного
сприйняття ані ролі Президента, ані ролі Генерального прокурора.
Системні зміни, як і ефективна робота прокуратури, неможливі
без реформи судової. Наголошую: найближчими тижнями нам
необхідно набрати 300 голосів для проведення судової реформи
і прийняти нову редакцію Закону «Про судоустрій», який сприятиме
значному оновленню судової системи. Завдяки законодавчим
змінам прокурорські працівники, які займаються розслідуванням
справ, а не політиканством, не працюватимуть на козирних, а кожна
справа не тільки буде доведена до суду як цілковито виконана,
а й представлена прокурором у суді для винесення вироку.
На початку лютого цей законопроект пройшов перше читання
у Верховній Раді. Попри те що він готувався із широким залученням
експертів, був схвалений ОБСЄ, Венеціанською комісією,
Європейським Союзом, нашими партнерами зі Сполучених Штатів
Америки, наразі кілька політичних сил не готові давати зелене світло
цій реформі. Звісно, керуються вони не інтересами України.
Прагнучи кращого, ми псуємо добре. У пошуках ідеального
проекту реформи реальною є загроза глибокої консервації того
жахіття, яке бачимо у системі всі ми: і ви, прокурорські працівники,
і я, як Президент та громадянин, і суспільство. Це спільна позиція
і Президента, і Прем’єр-міністра, і Голови Верховної Ради,
і Генерального прокурора: суди не повинні бути могильниками для
тих справ, які туди передає прокуратура. Ще раз наголошую: судова
реформа нам потрібна якнайшвидше.
Шановний Юрію Віталійовичу! Працівники прокуратури!
Я щиро бажаю нам усім успіхів у створенні нової правоохоронної
системи, яка стоятиме на захисті прав і свобод громадян європейської
України.
Слава Україні!
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Скажу дуже коротко.
Дійсно, можливо, вперше в житті хвилююся перед тим, як отримати
такі відповідальні повноваження.
Можливо, тому що після роботи в міліції і перебування за ґратами
я чітко усвідомлюю специфіку цієї роботи. З іншого боку, розумію,
що ця посада дає колосальну відповідальність і перед Законом,
і, головне, перед десятками мільйонів співвітчизників.
Спиратимусь у роботі в Генпрокуратурі на тих, хто хоче служити
Закону. Бо справедливість, як на мене, складається з двох частин.
Перша – функція покарання і Закон один для всіх.
Друга – функція захисту від свавілля, бо справедливість має бути
для кожного.
Обидві ці функції – каральна і захисна – у руках Генеральної
прокуратури України.
Моя робота в МВС є прикладом того, що чесні й відповідальні
працівники були захищені від політичного тиску, а кар’єристи
були звільнені буквально в перший місяць. Тоді глибина звільнень
була стовідсотковою у центральному апараті й на дев’яносто вісім
відсотків – у регіонах.
Якби це тоді зробила прокуратура, ми б жили вже зовсім у іншій
країні.
На жаль, зміни в одній системі і без законодавчої підтримки на той
час були неможливими. Тим більше, тодішній президент ставився
до правоохоронної системи як до чужої справи, через що ми
отримали країну, в якій відбувся реванш не тільки пострадянської,
а й мафіозної системи. Тоді реальний гангстер захопив владу, і всі
державні інституції використовувалися для особистого збагачення.
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Саме тому був прийнятий закон про люстрацію. Подобається він
чи ні, але він один для всіх. Починати доведеться з прокурорів за
цим законом.
Тим не менше, рядовий працівник, який чесно та віддано служив
і служить Законові й Україні, буде захищений повністю.
Як і Президент України, хотів би говорити про підвищення зарплат.
Але спочатку ми маємо дати результат країні, отримати довіру
суспільства – і в результаті вже цього збільшувати заробітну плату,
рівень якої явно недостатній.
Дуже б хотів, щоб ми працювали швидко. Суспільство не дає нам
часу на розкачку. Я вчора згадував, що Леонардо да Вінчі малював
тільки очі Джоконди дванадцять років. Але в нас немає навіть
дванадцяти місяців.
Нам доведеться працювати швидко, проте це не означає, що
всупереч Законові.
Нам доведеться серйозно і тяжко працювати.
Я розраховую саме на таку роботу і людей, котрі прийдуть із-поза
системи з юридичною освітою, і професіоналів та порядних людей,
які перебувають у самій системі.
Ми зможемо.
Ми мусимо.
У нас просто немає іншого шансу.
Ми живемо в час, коли інакшого виходу немає.
Ще раз наголошу: у мене є лише один вихід – дати результат.
Іншого виходу ні в мене, ні в працівників прокуратури немає.
Цим результатом має гордитися і система, і країна.
Робитиму все, щоб так і сталося.
Постараюся виправдати довіру Президента, Парламенту, тієї
частини суспільства, яка вже вірить мені і повірить ще більше.
І працюватиму тільки на це.
Дякую за довіру.
До роботи.
Слава Україні!
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Сучасні стандарти
професійної підготовки
та підвищення
кваліфікації прокурорів
в Україні

Іван ПРИСЯЖНЮК,
ректор Національної академії
прокуратури України,
кандидат юридичних наук

Європейська інтеграція є одним із стратегічних пріоритетів
розвитку України як демократичної, правової та соціальної держави. Реформування кримінальної юстиції в Україні
спонукало законодавця визначити новий вектор розвитку прокуратури України. У цьому зв’язку найбільшої актуальності набуває формування нових професійних якостей
у прокурора, який для належного здійснення своїх обов’язків повинен постійно удосконалювати рівень професійної
компетентності.
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ролі державних прокурорів за межами системи кримінального судочинства, прийнятій Комітетом міністрів
Ради Європи 19 вересня 2012 року.
Вказані документи визначають,
що професійна діяльність прокурорів, їх службові просування та
переміщення здійснюються відповідно до таких відомих й об’єктивних критеріїв, як компетентність
і досвід [2]. Крім того, прокурори
повинні мати спеціальну підготовку для призначення та підготовку
(підвищення кваліфікації) після
призначення на посаду, а також додаткову спеціалізацію прокурорів у
специфічних питаннях і специфічних сферах.
Спеціалізація розглядається як пріоритетний напрям підготовки (підвищення кваліфікації) і здійснення
професійної діяльності. Прокурори
повинні орієнтуватися в більшості
галузей права та демонструвати високий рівень професійної поведінки. Переважно в європейських країнах правом і обов’язком прокурорів
є професійна підготовка як до призначення на посаду, так і постійно
в будь-який інший час [3, 204].
В Україні вживаються відповідні
заходи для того, щоб переконатися,
що прокурори мають відповідну
підготовку до і після призначення
на посаду.
Крім того, у Звіті Венеціанської
комісії з Європейських стандартів
щодо незалежності судової системи
зазначено, що протягом усього періоду професійної діяльності проку-
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моменту створення Рада Європи доклала чимало зусиль для
встановлення загальних принципів законодавства, організації
правових систем і практичної діяльності держав-учасниць [1]. Оскільки
реформування органів прокуратури
залишається одним із зобов’язань,
узятих Україною перед вступом до
Ради Європи, органи прокуратури
України повинні змінитися шляхом
перетворення відповідно до стандартів Ради Європи [2].
Тому необхідним є вдосконалення системи підвищення кваліфікації прокурорів та організації єдиної
системи підвищення кваліфікації
прокурорів відповідно до стандартів безперервного навчання прокурорів європейських країн.
Таким чином, у зв’язку з важливістю забезпечення відповідних професійних знань прокурорів, на нашу
думку, напрями реформування органів прокуратури України визначаються із врахуванням європейських стандартів організації та функціонування
безперервного навчання прокурорів.
Європейські стандарти функціонування прокуратури та статусу
прокурорів закріплені у Рекомендації Rec (2000) 19 щодо ролі прокуратури в системі кримінального
судочинства, ухваленій Комітетом
міністрів Ради Європи 6 жовтня
2000 року, Звіті Венеціанської комісії з Європейських стандартів щодо
незалежності судової системи (частина ІІ – Служба обвинувачення),
Рекомендації CM/Rec (2012) 11 щодо
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рори повинні отримувати відповідну освіту, яка відповідатиме рівню
навчання суддів. Навчальний процес
має складатись із вивчення правових
питань, проблем організації функціонування прокуратури. Також
важливу роль під час визначення
навчальних планів повинна відігравати Рада прокурорів як експертний
орган [4].
Висновок № 7 Консультативної ради європейських прокурорів
«Про управління ресурсами органів прокуратури», прийнятий на
7 пленарній зустрічі КРЄП з питань
функціонування органів прокуратури та сприяння ефективному впровадженню у державах-учасницях
Рекомендації Rec (2000) 19 Комітету міністрів щодо ролі прокуратури
у системі кримінального правосуддя (Страсбург, 26–27 листопада
2012 р.) [5], також наголошує на реформуванні органів прокуратури та
запровадженні і спеціальної підготовки на посаду прокурора, і безперервного професійного навчання
протягом професійної діяльності
у прокуратурі.
Отож, єдиних стандартів щодо
організації підвищення кваліфікації прокурорів не існує – тільки
певні основні принципи організації
та функціонування безперервного
навчання прокурорів.
З метою визначення ефективних
форм підвищення кваліфікації та
підготовки прокурорів Генеральна прокуратура України спільно із
Національної академією прокура-

тури України проводить постійний
моніторинг організації підвищення
кваліфікації прокурорів в європейських країнах.
Як результат, в Академії удосконалюються існуючі та запроваджуються
нові форми навчання для прокурорів
в Україні: тренінги, онлайн-конференції, науково-практичні семінари
за участю українських та міжнародних експертів з проблемних питань
діяльності прокуратури.
15 квітня 2017 року набере чинності норма закону «Про прокуратуру», яка встановлює однією із
вимог до кандидатів на посаду прокурора проходження спеціальної
підготовки в Національній академії прокуратури України. З огляду
на це, значна увага зосереджена на
процесі запровадження спеціальної
підготовки кандидатів на посаду
прокурора відповідно до ст.ст. 31,
33 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. та наказу
Генерального прокурора України
«Про організацію взаємодії органів
прокуратури України з Національною академією прокуратури України» від 11 квітня 2016 р. № 148. Цим
відомчим документом встановлено,
що Перший заступник та заступники Генерального прокурора України, заступник Генерального прокурора України – Головний військовий
прокурор, заступник Генерального прокурора України – керівник
Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури, керівники самостійних структурних підрозділів Гене-
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правляється до Національної академії прокуратури України на навчання, яке складається з теоретичної та
практичної частин.
Курс підвищення кваліфікації
прокурорів в Академії удосконалюється шляхом вивчення певних
зарубіжних моделей навчання прокурорів, використання позитивних
доробок та виділення найбільш вдалих правових форм у розробці оптимальної системи безперервного
професійного навчання прокурорів.
Отже, під час організації та здійснення спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора і підвищення кваліфікації прокурорів
в Україні особлива увага зосереджується на рекомендаціях європейських інституцій, які визначають основні вектори професійної
компетентності прокурора.
З метою адаптації навчальних
програм підвищення кваліфікації
прокурорів та спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора доброю практикою в Академії
стало залучення фахівців судових
і правоохоронних органів, інших
органів державної влади, установ
та організацій. Також запроваджено
передбачену в Законі України «Про
прокуратуру» новелу – залучення
діючих прокурорів до викладацької
роботи шляхом їх відрядження до
Академії.
Зазнав змін і процес визначення тематик занять для відповідної
категорії слухачів: відтепер він
формуватиметься за результатами
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ральної прокуратури України, керівники регіональних, місцевих та
військових прокуратур сприяють
Академії у здійсненні спеціальної
підготовки кандидатів на посаду
прокурора, підвищенні кваліфікації
прокурорів, вивченні проблемних
питань прокурорської діяльності,
а також у наближенні до практичних потреб прокуратури навчальної, аналітичної і методичної роботи; організовують та спільно з
Академією проводять регіональні
навчальні заходи для прокурорів
тощо [6].
Особливістю спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора в Україні є максимальне наближення навчального процесу до
потреб прокурорської діяльності,
що забезпечується двома складовими: вивченням теоретичної частини організації діяльності прокурора та застосуванням набутих знань
у процесі практичної діяльності на
базі прокуратур різного рівня.
У контексті викладеного необхідно зауважити, що, згідно з Законом
України «Про прокуратуру», добір
кандидатів на посади прокурорів
здійснюється на конкурсних засадах із числа осіб, які відповідають
встановленим вимогам: є громадянами України, мають вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі
права не менше двох років та володіють державною мовою.
Лише після ґрунтовного відбору,
складання кваліфікаційного іспиту
кандидат на посаду прокурора на-
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вивчення працівниками Академії проблем та актуальних питань
прокурорської діяльності.
З урахуванням досвіду підвищення рівня професійної компетентності прокурора в зарубіжних
країнах в Академії досить ефективно використовується дистанційна
форма підвищення кваліфікації
прокурорів.
Реформи, які відбуваються в Україні, спонукають нас постійно удосконалювати види діяльності – зокрема, запроваджено курс підвищення
кваліфікації державних службовців
органів прокуратури.
Сприяє удосконаленню навчального процесу той факт, що Академія є партнером таких міжнародних

проектів, як Проект Європейського
Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» та Програма реформування кримінального
судочинства Департаменту юстиції США за сприяння Посольства
США в Україні.
Таким чином, на сьогодні під час
здійснення професійної підготовки
прокурорів у Національній академії
прокуратури України враховані рекомендації європейських інституцій
щодо основних векторів професійної компетентності прокурора, зосереджена увага на високій професійній компетентності викладачів,
а також максимальному наближенні навчального процесу до потреб
практики.
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Присяжнюк І. Сучасні стандарти професійної підготовки та підвищення кваліфікації прокурорів в Україні.
У статті досліджено сучасні стандарти професійної підготовки і підвищення кваліфікації прокурорів в Україні. Визначено основні принципи
організації та функціонування безперервного навчання прокурорів.
Розкрито останні запроваджені новації щодо процесу підвищення кваліфікації та спеціальної підготовки на посаду прокурора.
Ключові слова: підвищення кваліфікації прокурорів; професійна підготовка; реформа органів прокуратури; професійна компетентність.
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Присяжнюк И. Современные стандарты профессиональной подготовки и повышения квалификации прокуроров в Украине.
В статье исследованы современные стандарты профессиональной подготовки и повышения квалификации прокуроров в Украине. Определены
основные принципы организации и функционирования непрерывного
обучения прокуроров. Раскрыты последние внедренные новации,
касаемые повышения квалификации и специальной подготовки на должность прокурора.
Ключевые слова: повышение квалификации прокуроров; профессиональная подготовка; реформа органов прокуратуры; профессиональная
компетентность.
Prysiazhniuk I. Modern standards of training and professional
development of prosecutors in Ukraine.
The article explored the modern standards of training and further training of
prosecutors in Ukraine. Determined the main principles of organization and
operation of the continuous training of public prosecutors. The author reveals
the latest innovations introduced by the process of training and special training
for the position of prosecutor.
Keywords: training prosecutors; training; reform of the prosecution;
professional competence.
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Протягом останнього часу ми маємо спостерігати не тільки
різку активізацію міжнародного тероризму, але і його вкрай
небезпечні якісні зміни, пов’язані з фактичною підтримкою
та використанням спецслужбами окремих держав міжнародного тероризму як засобу для досягнення своїх стратегічних цілей.
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П

одії у «гарячих точках», зокрема в Україні, Сирії, терористичні атаки у Франції та загалом в усьому світі характеризують
теророгенність соціальних процесів
як стабільно прогресуючу, а ефективність створеної глобальної системи терористичної безпеки – як недостатню.
В Україні вже тривалий час
функціонує державна система боротьби з тероризмом, але це не убезпечило громадянське суспільство
від проявів масштабної терористичної діяльності, яку ми спостерігаємо сьогодні. Глобальною помилкою в організації загальнодержавної стратегії протидії тероризму
в Україні, на нашу думку, є те, що
основний акцент тут було зроблено
на використанні можливостей спеціальних підрозділів суб’єктів боротьби з тероризмом. При цьому
було ігноровано потребу постійних
інтелектуальних інвестицій як логічну відповідь на появу нових типів загроз терористичного характеру. Недосконалість існуючих
механізмів активної протидії міжнародному тероризму, відсутність
ефективних способів викорінювання його джерел вказують на певну
кризу зовнішніх і внутрішніх політичних стратегій боротьби із цією
загрозою в Україні. Отже, обрана
авторами тема дослідження є важ-

ливою та відповідає критерію
актуальності.
Дослідження тероризму як явища та міжнародного тероризму зокрема стало предметом активних
наукових розробок провідних учених вже наприкінці ХХ ст. На той
час наукові дослідження проводились переважно в юридичному, воєнно-технічному та історичному
аспектах. Серед найбільш відомих
зарубіжних дослідників можна
назвати К. Добсона, Р. Пейна,
С. Хоффмана, В. Дженкінса, С. Сігеллера, М. Креншо, П. Уїлкінсона, Й. Александера, У. Лакера,
Ф. Аречагу, Дж. Поуста та ін. Слід
відзначити суттєвий внесок українських дослідників тероризму
в розвиток сучасної контртерористичної парадигми. Зокрема,
В.Ф. Антипенка, В.П. Богданова,
Т.С. Бояр-Созонович, С.Б. Гавриша, В.О. Глушкова, В.С. Горбатюка, М.Г. Гуцало, В.П. Ємельянова,
В.В. Крутова, В.А. Ліпкана,
О.М. Морозова, В.В. Остроухова
та ін. Також необхідно вказати, що
дослідження тероризму здійснювались одночасно й аналітиками відповідних силових структур, проте
завдання таких досліджень мали,
як правило, локальний, прикладний характер, обумовлений конкретними відомчими завданнями
протидії тероризму.
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службовців, і серед мирного населення.
Зазвичай стратегії боротьби зі
злочинністю ґрунтуються або на
нейтралізації (ізоляції від суспільства або знищенні – залежно від
ступеня тяжкості скоєного чи соціальної небезпеки), або на усуненні
причин та умов, що сприяють скоєнню злочинів. Саме такий підхід
суттєво знижує ступінь соціальної
віктимності, передусім соціальноекономічних, політико-правових,
моральних та культурно-освітніх
заходів [1]. Сучасна стратегія нейтралізації злочинців володіє арсеналом засобів: фізичного знищення,
ізоляції від суспільства й відсторонення від активного життя у вигляді позбавлення волі, інтернування,
депортації. Зрозуміло, що для забезпечення ефективної боротьби з
тероризмом перелічені засоби можуть бути прийнятними лише
обмежено, а використання має бути
ретельно продуманим, оскільки
тероризм істотно відрізняється від
так званої традиційної злочинності.
Специфіка тероризму полягає
в тому, що на відміну від загально-кримінальних проявів основним
мотивом тероризму є боротьба
із системою, яка генерує алгоритм
соціального управління і правове
поле. Важливо, що терористи на
відміну від загально-кримінальних
злочинців, які паразитують на
суспільстві, найчастіше знаходять
негласну підтримку своїх дій серед
певної, іноді достатньо значної, частини цивільного населення, що
поділяє їхні погляди, принципи
й прагнення. У разі якщо діяльність
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На сучасному етапі наукові розробки щодо тероризму проводяться,
переважно, у напрямах: антології
масового терору й історіографічних
нарисів вчинених терористичних
актів; кримінологічного аналізу
злочинів терористичної спрямованості; розроблення оперативнотактичних прийомів боротьби з терористичною діяльністю на рівні
організації та планування антитерористичних операцій. Водночас
недостатньо дослідженими залишаються концептуальні та методологічні засади розвитку сучасних
стратегій національної безпеки
в контексті протидії тероризму, теоретичні засади функціонування
державної (загальнонаціональної)
системи протидії тероризму, здійснення державного контролю в цій
сфері.
Представлена стаття має на меті
обґрунтовано висвітлити необхідність саме інноваційного розвитку
стратегій боротьби з тероризмом
в умовах сучасних гібридно-інформаційних загроз, що й зумовлює
відповідність представленого матеріалу критерію наукової новизни.
Події в нашій державі впродовж
останніх місяців свідчать про недосконалість сучасної державної
стратегії протидії тероризму на
всіх рівнях її реалізації. Як безпосередній наслідок недостатнього
опрацювання тактико-спеціального та військово-технічного аспектів
боротьби з тероризмом, недосконалості науково-методологічної основи антитерористичних технологій
ми маємо численні жертви терористичних атак і серед військово-
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терористичних груп прямо чи опосередковано підтримується частиною населення, стратегія знищення
або ізоляції опозиційно налаштованих елементів або терористичних
груп (організацій) втрачає сенс
через об’єктивну неможливість
встановити їхніх прихильників та
послідовників.
Отже, очевидно, доцільним
є обов’язкове проведення моделювання реакцій різних соціальних
груп (систем) на ту чи іншу стратегію боротьби з тероризмом перед їх
застосуванням, інакше результат
реалізації може бути зворотний.
Саме для попередження таких наслідків до обов’язків Об’єднаного
центру із запобігання терористичним загрозам, який існував у США
в 2003–2004 роках, входило складання «щоденної матриці загроз»,
що відігравала «важливу роль
у рішеннях Президента США у війні з тероризмом» [1].
Низка вчених цілком обґрунтовано вважають, що зараз ми перебуваємо у стані офіційно неоголошеної четвертої світової війни
(епіцентром якої є Україна), що
бере відлік з 1991 року – часу
завершення «холодної війни».
У цьому її відмінність від першої
(1914–1918 рр.), другої (1939–1945 рр.)
і навіть «холодної війни», яку іноді
називають третьою (1946–1991 рр.).
Формальним початком останньої
вважається виступ колишнього
Прем’єра Великої Британії Черчилля (1946 р.), коли він оголосив
«хрестовий похід» союзу англомовних націй проти Радянського
Союзу [2, 3].

Дослідники визначають цю війну як консцієнтальну (від лат.
сonscientia – свідомість). Це узгоджена за цілями, завданнями, місцем
і часом система інформаційно-пропагандистських і психологічних заходів, що проводяться із застосуванням засобів масової інформації,
культури, мистецтва та інших (психотропних, психотронних) засобів
протягом тривалого часу за ретельно розробленим сценарієм. Предметом ураження в консцієнтальній
війні є свідомість окремих індивідів, соціальних груп та населення
країн у цілому. Така війна підняла
тероризм до рівня головної зброї
тому, що він являє собою екстремальну, вкрай девіантну соціальну
діяльність, оптимальну технологію
перетворення суспільства відповідно до ідеалів суб’єкта терористичної діяльності, яка реально демонструє свої можливості впливу на
свідомість шляхом залякування [4;
5; 6]. Саме цей фактор потребує ретельного прогнозування (моделювання) наслідків антитерористичних стратегій задля уникнення
ризику виникнення соціальних конфліктів з явно вираженими масовими деструктивними, політичними
настроями у разі їх несприйняття.
Порядок та правові підстави боротьби з тероризмом виписані
у низці нормативних актів, зокрема
в Концепції боротьби з тероризмом
(затвердженій Указом Президента
України від 25 квітня 2013 р.
№ 230), Законі України «Про боротьбу з тероризмом», багатьох
імплементованих Україною міжнародних нормах та відомчих доку-

АКТУАЛЬНО
протистоянні сил суперників,
у війнах постіндустріального періоду широко використовуються
соціально-інформаційні технології
провокації соцієтальних і соціальних конфліктів, основу яких складають інформаційні та інші нематеріальні активи й інтелектуальний
капітал як значущі компоненти
у складі потенціалу загроз або системи захисту від них [7].
Незважаючи на значні зусилля,
що докладаються світовим співтовариством, міжнародний тероризм
щороку поширюється, стає організованим і витонченим, а українське
суспільство – вражене вірусом тероризму з усіма трагічними наслідками. Історія подібних протистоянь свідчить про ймовірність
переходу, навіть за умови демілітаризації лінії бойового зіткнення, до
терористично-диверсійної боротьби на інших територіях України.
Безумовно, такий розвиток подій
вимагає від держави формування
й реалізації інноваційних стратегій
боротьби з тероризмом та супутніми йому викликами і потребує відповідного рівня інтелектуального
забезпечення: розробки, перевірки,
впровадження та корегування системи наукових знань щодо можливих шляхів вдосконалення системи
протидії терористичній злочинності, інноваційних можливостей антитерористичного захисту об’єктів
потенційних терористичних посягань та формування антитерористичних компетенцій як суб’єктів
боротьби з тероризмом, так і цивільного населення. У зв’язку із сутнісними відмінностями сучасних
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ментах. Незважаючи на це, державна система боротьби з тероризмом,
фактично, функціонально не спрацювала – це історичний факт, підкріплений численними людськими
жертвами та матеріальними й моральними збитками. Особливо слід
наголосити, що принципи, на яких
вона була побудована, на жаль, застосовуються і сьогодні.
Із моменту прийняття на державному рівні Концепції боротьби
з тероризмом минуло майже три
роки. За цей час багато чого змінилося докорінно. Поодинокі терористичні прояви, на боротьбу
з якими робився акцент раніше,
перейшли в широкомасштабну
реальну терористичну атаку, район
якої (зона АТО) за площею та кількістю населення можливо порівняти з деякими європейськими державами, а концентрація зброї
перевищує потенціали окремих
країн – членів НАТО.
Сучасна терористична діяльність будується на базі новітніх
гібридних соціально-інформаційних технологій маніпулювання
людською свідомістю, системними
елементами яких вже давно не є захоплення заручників, підпал, убивство, тортури, залякування населення та органів влади. Тероризм
у сучасному постіндустріальному
суспільстві опанував інноваційні
механізми вчинення інших злочинних посягань, і, що характерно, не
стільки на життя чи здоров’я людей, скільки на їхні переконання,
мораль та духовність. На додаток
до технологій війн індустріальної
епохи, заснованих на фізичному
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інтелектуально насичених технологій ведення війн від традиційних,
для ефективного функціонування
системи антитерористичного захисту необхідно реформувати сталі
підходи до антитерористичної діяльності, формувати інноваційнокреативне мислення, нові концепції,
теорії, методи та технології інноваційного розвитку.
Інноваційний процес, як вмотивований, цілеспрямований і свідомий процес зі створення, освоєння,
використання й поширення сучасних (або осучаснених) ідей (теорій,
методик, технологій тощо), актуальних та адаптованих до конкретних
умов, має бути спрямований на
якісне поліпшення системи протидії тероризму. Особливість подібних інновацій у тому, що існує нагальна потреба у просвітницькій
діяльності стосовно не лише спеціального контингенту суб’єктів боротьби з тероризмом, а й усього суспільства. Від успішності такої
діяльності залежать здатність протистояти негативним впливам на
підсвідомість, якість позиціонування алгоритмів соціального управління та стратегій протидії тероризму. Організаційні нововведення
стосуються освоєння нових форм і
методів організації протидії тероризму, а також інновацій, які передбачають зміни співвідношення сфер
впливу (як по вертикалі, так і по горизонталі) структурних підрозділів, соціальних груп чи окремих індивідів, зокрема, питання участі
недержавних структур, окремих
осіб у системі боротьби з тероризмом. Управлінські нововведення за-

чіпають структуру, методи управління системою протидії тероризму.
Соціальні нововведення виявляються у формі активізації людського фактора шляхом розроблення та впровадження системи
удосконалення оцінки результатів
роботи та стимулювання. Юридичні інновації – це нові та змінені нормативно-правові акти, що визначають і регулюють процес боротьби
з тероризмом. Загальний позитивний ефект досягається за рахунок
різних груп інновацій, які враховують потреби суспільства, та перспективних завдань антитерористичного характеру.
Розквіт міжнародного тероризму
хронологічно припадає на період
початку процесів світової глобалізації й формування системи політичного і стратегічного менеджменту,
вироблення та реалізації найбільш
загальних всесвітніх стратегічних
рішень. Сучасні центри глобального менеджменту у сфері антитерористичної безпеки інтенсивно й послідовно створюють відповідну
інфраструктуру, здатну завдяки
застосуванню новітніх технологій,
зокрема гуманітарних та соціальних, контролювати свідомість і поведінку людей. Формування інтелектуального потенціалу систем
боротьби з тероризмом, супроводження заходів антитерористичної
безпеки, координація зусиль і визначення пріоритетів національних
антитерористичних стратегій держав, їхніх партнерів і союзників
є пріоритетними для значної частини відповідних всесвітньо відомих
організацій. При цьому важливо,
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соціально-психологічні, медійні
та інші маніпулятивні технології;
інформаційне забезпечення, техніки провокації соціальних конфліктів, гібридних воєн тощо), але і в
тому, що суспільство стає активним учасником цих процесів, використовуючи власний інтелект та
можливості віртуальних спільнот
і соціальних мереж.
Підсумовуючи вищевикладене,
можна зробити висновок, що дієвим
механізмом з удосконалення антитерористичних стратегій України
має стати об’єднання інтелектуальних потенціалів суб’єктів боротьби
з тероризмом та цивільних інституцій, громадянського суспільства.
При цьому функції синтезу керуючого інноваційним розвитком антитерористичних стратегій впливу
має виконувати спеціальна консультативно-управлінська структура
надвідомчої належності, функціонально підпорядкована системі державного управління вищого рівня,
створена, зокрема, під егідою Ради
національної безпеки і оборони
України, за умови повноправної
участі в ній представників усіх
суб’єктів боротьби з тероризмом,
громадськості, органів місцевого
самоврядування, волонтерських антитерористичних рухів, міжнародних інституцій.
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що переважна більшість таких організацій повністю або частково
фінансуються за рахунок добровільних внесків, а залучення громадських організацій до інститутів
антитерористичного захисту вважається нормальною практикою
в будь-якій сучасній демократичній
державі.
Особливої актуальності питання пошуку інноваційних антитерористичних стратегій та вдосконалення державної системи боротьби
з тероризмом в Україні набуває
нині, у зв’язку з проведенням антитерористичної операції на Донбасі.
Вочевидь, це представляється
неможливим без використання науково-технологічних нововведень
у сфері боротьби з тероризмом.
Отже, зростає роль ефективного
управління інтелектуальними ресурсами, оскільки їх наявність та
ступінь розвитку визначають здатність системи забезпечення національної безпеки до інновацій
та прогресу у власному розвитку.
Все це зумовлює необхідність інтелектуалізації системи боротьби
з тероризмом і, зокрема, її військової складової, яка полягає не тільки
в тому, що основним продуктом антитерористичної діяльності є інтелектуальний і високотехнологічний продукт (інформаційні,
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розвитку антитерористичних стратегій.
У статті обґрунтовано необхідність, актуальність та перспективи інноваційного розвитку стратегій боротьби з тероризмом в умовах гібридно-інформаційних загроз. Дієвим механізмом з удосконалення антитерористичних
стратегій має стати об’єднання інтелектуальних потенціалів суб’єктів боротьби з тероризмом та цивільних інституцій, громадянського суспільства.
Ключові слова: тероризм; антитерористична діяльність; інноваційний
розвиток; інтелектуальний потенціал.

26

АКТУАЛЬНО

Гребенюк М., Рыжов И., Кузьмин С. Перспективы инновационного
развития антитеррористических стратегий.
В статье обоснованы необходимость, актуальность и перспективы инновационного развития стратегий борьбы с терроризмом в условиях гибридноинформационных угроз. Действенным механизмом по совершенствованию
антитеррористических стратегий должно стать объединение интеллектуальных потенциалов субъектов борьбы с терроризмом и гражданских институтов, гражданского общества.
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Hrebeniuk M., Ryzhov I., Kuzmin S. Future of innovation anti-terrorism
strategies.
In the article substantiates the necessity, urgency and prospects of innovative
development strategies for combating terrorism in terms of hybrid and information
threats. Effective mechanism to improve counter-terrorism strategies should be
uniﬁcation the intellectual potential of the ﬁght against terrorism and civil
institutions of civil society.
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З часу набрання чинності Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності військовослужбовців, надання командирам додаткових прав та покладення обов’язків в особливий
період» (далі – Закон), яким встановлено відповідальність
за вчинення військових адміністративних правопорушень, прокурорами військової прокуратури Центрального
регіону України складено 597 протоколів про адміністративні правопорушення.
положень КУпАП, тією чи іншою
мірою приділили увагу такі науковці, як С.М. Алфьоров, П.П. Богуцький, А.О. Галай, В.Т. Голуб, Ю.М. Дьомін, Г.П. Середа, М.С. Туркот, та
багато інших, проте практика
застосування заходів впливу за військові адміністративні правопорушення свідчить про недосконалість
законодавства.
При провадженні у справах про
адміністративні правопорушення
військові прокурори використовують повноваження, визначені у
ст. 250 КУпАП, тим самим впливають на стан законності та правопорядку у військах, сприяючи, таким
чином, належному виконанню посадовими особами військових формувань своїх статутних обов’язків.
Як було зазначено вище, з часу набрання чинності Законом військова
прокуратура Центрального регіону
України склала та направила до суду
597 протоколів про вчинення військовослужбовцями адміністративних
правопорушень, передбачених главою 13-Б КУпАП.
Із указаної кількості складених
протоколів судами розглянуто 521
протокол. За постановами суду на
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ісля ухвалення Закону в Кодексі України про адміністративні правопорушення
(далі – КУпАП) з’явилася нова глава 13-Б «Військові адміністративні
правопорушення». Відтепер стаття
15 КУпАП є загальною для цього
розділу. Відповідальність військовослужбовців за адміністративні правопорушення, пов’язані з проходженням або несенням військової служби,
встановлена саме ст.ст. 172-10–172-20
КУпАП. У статті 15 цього Кодексу
йдеться, навпаки, про проступки,
об’єктом яких виступають інші суспільні відносини.
Зміни щодо посилення адміністративної відповідальності військовослужбовців знайшли своє відображення у Законі, яким ст. 15
КУпАП доповнена ч. 5 такого змісту: «Військовослужбовці за вчинення військових адміністративних
правопорушень несуть відповідальність, передбачену главою 13-Б
КУпАП, за умови, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність».
Дослідженню проблем, що виникають під час практичної реалізації
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236 осіб накладено штрафи та за
222 протоколами винесено рішення про арешт з відбуванням покарання на гауптвахті. Провадження
у 53 справах закрито з оголошенням усного зауваження.
Здійснюючи нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів
впливу за військові адміністративні
правопорушення, військові прокурори стикаються з проблемами притягнення до адміністративної відповідальності певних категорій
військовослужбовців, збирання та
фіксування доказів вчинення адміністративного правопорушення, оскарження рішень судів першої інстанції
в апеляційному порядку тощо.
Так, у ст. 172-11 КУпАП встановлено адміністративну відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби,
а також нез’явлення вчасно без поважних причин на службу у разі
звільнення з частини, призначення
або переведення, нез’явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до трьох
діб лише для військовослужбовців
строкової служби. Тобто, законодавець залишив поза межами адміністративної відповідальності факти
самовільного залишення військової
частини, нез’явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу таких категорій військовослужбовців, як офіцери, прапорщики, військовослужбовці військової служби за контрактом,
військовослужбовці, призвані під
час мобілізації, а також військовозобов’язані та резервісти під час проходження військових зборів.

Неможливість притягнення до
адміністративної відповідальності
вказаних категорій військовослужбовців не сприяє зміцненню військової дисципліни та правопорядку
у військах.
Вирішити питання про охоплення цих категорій військовослужбовців адміністративним видом покарання можливо лише законодавчим
шляхом, зокрема внесенням змін до
тексту ст. 172-11 КУпАП.
У Збройних Силах України та
інших військових формуваннях
проходять службу майже 20 тис.
військовослужбовців-жінок. З часу
набрання чинності Законом військові прокурори виявили непоодинокі факти вчинення військовослужбовцями-жінками військових адміністративних правопорушень, зокрема таких, як: відмова
від виконання наказу або інших
законних вимог командира (начальника); самовільне залишення
військової частини або місця служби; недбале ставлення до військової служби; порушення правил бойового чергування тощо.
Як приклад можна навести постанову Козелецького районного
суду Чернігівської області від
7 грудня 2015 р.
Військовослужбовець-жінка У.,
здійснюючи обов’язки чергового
фельдшера військової частини,
недбало поставилась до своїх службових обов’язків, не надала військовослужбовцю Д. належну медичну допомогу та не здійснила
огляд хворого, провівши з останнім лише формальну бесіду, за наслідками якої поставила діагноз
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ня військовослужбовцями наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та прекурсорів.
У статті 172-20 КУпАП, за наявності
підстав, законодавцем встановлена
адміністративна відповідальність
військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час
проходження зборів лише за розпивання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв на території військових частин, військових об’єктів
або виконання ними обов’язків військової служби у нетверезому стані.
Воднораз потрібно зауважити,
що стан наркотичного отруєння негативно впливає на боєздатність
підрозділу, частини, об’єднання.
Таким чином, доцільно внести відповідні доповнення до вказаної
норми.
Ще однією проблемою у застосуванні законодавства про військові адміністративні правопорушення є відсутність визначення
в КУпАП повноважень органу чи
посадової особи щодо порядку збирання доказів вчиненого адміністративного правопорушення.
З огляду на це, для встановлення наявності чи відсутності в діях
військовослужбовця ознак правопорушення та обставин, що мають
значення для правильного вирішення справи судом, прокурор керується повноваженнями, визначеними у ч. 7 ст. 23 Закону України
«Про прокуратуру», ст.ст. 250, 251
та пункті 11 ч. 1 ст. 255 КУпАП.
Проте вказані норми не передбачають право прокурора на збір доказової бази для складання адміністративного протоколу.
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«ниркова колька». Проте після направлення Д. у шпиталь йому було
поставлено правильний діагноз –
«перелом 8-го лівого ребра, закрита травма черевної порожнини, забій нирок, параорбітальна гематома
зліва, множинні садна обличчя,
верхніх кінцівок та тулуба». Недбале ставлення чергового фельдшера
У. до своїх обов’язків призвело до
пізньої госпіталізації військовослужбовця Д. та негативних наслідків для його здоров’я.
Таким чином, У. вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст. 172-15 КУпАП (справа № 734/3727/15-п).
Постановою Козелецького районного суду Чернігівської області
військовослужбовця-жінку звільнено від кримінальної відповідальності, обмежено винесенням усного зауваження.
Відповідно до ч. 2 ст. 32-1 КУпАП,
до військовослужбовців-жінок не застосовують покарання у виді арешту з утриманням на гауптвахті. Водночас санкції ст.ст. 172-10–172-19
КУпАП передбачають лише такий
вид покарання, як арешт з утриманням на гауптвахті, тобто, безальтернативність міри відповідальності за
вчинення військових адміністративних правопорушень не дає можливості притягнути військовослужбовців-жінок до міри покарання,
передбаченої законом.
З урахуванням викладеного до
санкцій ст.ст. 172-10–172-19 КУпАП
необхідно ввести альтернативний
вид покарання у вигляді штрафу.
Не охоплено адміністративною
відповідальністю випадки вживан-
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Відсутність у прокурора законної
можливості збирати докази в адміністративному провадженні ставить
його у неоднакове процесуальне становище з іншими учасниками процесу. Зазначене, у свою чергу, призводить до того, що суд закриває
провадження чи звільняє осіб від
адміністративної відповідальності
у зв’язку з малозначністю вчиненого
діяння.
На жаль, законодавець не наділив прокурорів правом оскарження
рішення суду у справах про військові адміністративні правопорушення, що призводить до безкарності за
вчинені військові правопорушення.
Так, відповідно до ст. 287
КУпАП, постанова у справі про
адміністративне правопорушення
може бути оскаржена прокурором
лише у разі реалізації повноважень
щодо нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів
примусового характеру, пов’язаних
з обмеженням особистої свободи
громадян. Таким чином, прокурор
має право оскаржувати рішення
суду в апеляційному порядку винятково у справах, де вид адміністративного стягнення пов’язаний
з обмеженням особистої свободи
громадян (ч. 5 ст. 7 КУпАП).
Викладене підтверджують приклади із судової практики.
Зокрема, постановою Олевського районного суду Житомирської
області від 9 лютого 2016 р. провадження у справі про адміністративне правопорушення, передбачене
ст. 172-18 КУпАП (а саме – порушення правил несення прикордонної служби), закрито на підставі

ст.ст. 7, 255 КУпАП у зв’язку з тим,
що протокол складений неуповноваженою на те особою.
Обґрунтовуючи прийняте рішення, суд у мотивувальній частині
зазначив, що, відповідно до підпункту «б» пункту 1 розділу 1 Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення діяльності
Національного антикорупційного
бюро України та Національного
агентства з питань запобігання корупції» від 12 лютого 2015 р. № 1988 та пункту 11 ч. 1 ст. 255 КУпАП,
прокурор позбавлений права на
складання протоколів про адміністративні правопорушення.
Не погоджуючись з вищезазначеною постановою, військовий
прокурор оскаржив рішення суду
першої інстанції в апеляційному
порядку.
На жаль, суд апеляційної інстанції, відмовляючи у задоволенні апеляційної скарги, не врахував ту обставину, що суд першої інстанції
у прийнятті рішення керувався главою 13-А КУпАП «Адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією» замість глави 13-Б цього Кодексу – «Військові адміністративні
правопорушення».
Таким чином, військовослужбовець уникнув адміністративної відповідальності за вчинене адміністративне правопорушення (справа
№ 287/30/16-п).
Наступним прикладом неможливості оскарження рішень судів
першої інстанції в апеляційному порядку є випадки звільнення військовослужбовців від адміністративної
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стві військової частини, які викидались на відкриту місцевість, чим
вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 172-15
КУпАП, тобто, недбале ставлення
військової службової особи до військової служби.
Проте своїм рішенням Вишгородський районний суд звільнив
військовослужбовця О. від адміністративної відповідальності через
малозначність вчиненого діяння,
обмежившись усним зауваженням.
Як і в попередньому прикладі,
в останній постанові не зазначено
доводів, якими суд керувався, приймаючи рішення щодо малозначності вчиненого діяння (справа
№ 363/5409/15-п).
І такі рішення є непоодинокими,
що негативно позначається на правовій свідомості військовослужбовців та породжує серед них відчуття
безкарності за вчинені правопорушення.
Відсутність норми, яка б давала
право прокурору оскаржувати незаконні постанови про адміністративні правопорушення, не дає можливості притягнути правопорушника
до міри покарання, передбаченої законом.
З огляду на викладене потребують внесення зміни та доповнення
до ч. 2 ст. 294 КУпАП щодо уповноваження прокурорів на апеляційне оскарження рішень судів
першої інстанції.
На нашу думку, варта уваги й
проблема застосування давності
звернення рішення суду про накладення адміністративних стягнень
до виконання.
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відповідальності при малозначності
скоєного. Так, військовослужбовець
Л., будучи особою, яка входить до
складу наряду з охорони державного кордону України, 18 січня 2016 р.
ухилився від маршруту патрулювання, на місце, призначене для виконання службового завдання, не
прибув, обов’язки з охорони державного кордону України не здійснив, чим вчинив правопорушення,
передбачене ст. 172-18 КУпАП.
Проте за постановою Ріпкинського районного суду Чернігівської області військовослужбовця Л.
звільнили від адміністративної
відповідальності, передбаченої
ст. 172-18 КУпАП, за малозначністю діяння, обмежившись усним
зауваженням.
До того ж, мотивуючи прийняте
рішення, суд не зазначив жодного
доводу щодо малозначності вчиненого діяння (справа № 743/80/16-п).
Подібною є постанова Вишгородського районного суду Київської області, у якій зазначено, що
військовослужбовець О., будучи
начальником служби радіаційного,
хімічного, біологічного захисту –
начальником служби екологічної
безпеки військової частини, допустив безконтрольне викидання
в атмосферу понад нормативні обсяги шкідливих твердих речовин
з території військової частини, не
забезпечив та не проконтролював:
організацію утилізації відпрацьованих шин, створення приміщення
для збереження відпрацьованих
люмінесцентних ламп, утилізацію
(знешкодження) рідких та твердих
відходів на підсобному господар-
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Так, відповідно до ч. 1 ст. 303
КУпАП, не підлягає виконанню
постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не
було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення.
Порушення цієї норми трапляються, коли в резолютивній частині рішення суд зазначає, що постанова набирає чинності після
закінчення десятиденного строку
на її оскарження та підлягає
пред’явленню до виконання протягом трьох місяців з наступного дня
після набрання постановою законної сили.
Таке довільне трактування судом
положень адміністративного законодавства може спричинити випадки незаконного позбавлення волі
особи, щодо якої перебіг строку давності виконання постанови про накладення адміністративних стягнень сплинув (справи №№ 359/11111/
15-п; 359/10556/15-п).
Вважаємо, що дане питання потребує узагальнення та надання
правової оцінки Вищим спеціалізованим судом України з розгляду
цивільних і кримінальних справ.

Практична реалізація викладених вище положень свідчить про
неузгодженість законодавства.
У Збройних Силах України та
інших військових формуваннях
протягом останнього року ситуація з рівнем військової дисципліни
дещо покращилась, проте й надалі
потребує постійної уваги з боку
військового керівництва та військових прокурорів.
З метою удосконалення питання
притягнення до відповідальності
військовослужбовців за вчинення
ними військових адміністративних
правопорушень у разі невиконання
або неналежного виконання ними
своїх службових обов’язків, порушення військової дисципліни або
громадського порядку потребують
невідкладного внесення зміни та
доповнення до КУпАП, які знайшли своє відображення в проекті Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та
деяких інших осіб».
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Принципи організації
діяльності прокуратури
щодо представництва
інтересів громадянина
або держави в суді
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Марина СТЕФАНЧУК,
докторант Національної академії
прокуратури України,
кандидат юридичних наук

Діяльність прокуратури щодо представництва інтересів
громадянина або держави в суді розглядається нами як
окремий різновид юридичної діяльності, однією із ознак
якої є те, що вона носить функціональний характер та здійснюється на визначених законом засадах. Отже, важливою
складовою цієї ознаки є те, що юридична діяльність, тобто
і діяльність щодо представництва, здійснюється на визначених законом принципах, зокрема й принципах її організації.
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еалізуючи закріплену Конституцією України та Законом
України «Про прокуратуру»
2014 року функцію представництва
інтересів громадянина або держави
в суді, прокуратура зобов’язана діяти саме за тими принципами, які
відображають як її загальне призначення в суспільстві і в державі, так
і зміст та характер правових заходів
на напрямі представництва.
Термін «принцип» має латинське походження (principium) і означає «основу», «початок», «головне вихідне положення» [1, 409],
«правило, покладене в основу діяльності» [2, 941].
У філософських джерелах принцип визначають як: «1) першопочаток, те, що лежить в основі певної
сукупності фактів, теорії, науки;
2) внутрішні переконання людини,
ті практичні, моральні й теоретичні засади, якими вона керується
в житті, різноманітних сферах діяльності; 3) основоположна етична
норма, яка скеровує волю» [3, 362].
Також принцип – центральне поняття, основа системи, представлена узагальненням, яке поширено
кількісно положенням на всі явища
тієї сфери, з якої цей принцип
абстрагований [4, 239].
Питання принципів організації та
діяльності органів прокуратури було
предметом дослідження багатьох науковців. При цьому слід зауважити,
що дослідження стосувалися як

принципів організації діяльності
органів прокуратури в цілому, так
і за окремими напрямами*.
Так, Т. Добровольська зазначала,
що стосовно діяльності прокуратури принципи – це найбільш загальні, вихідні положення, що розкривають сутність і спрямованість цієї
діяльності, із яких, у свою чергу,
випливають положення більш окремого характеру [5, 20]. За висновком
В. Ломовського, принципи прокурорського нагляду – це обумовлені
природою держави і суспільства
та закріплені в Конституції, а також
у Законі «Про прокуратуру» найбільш загальні основні та керівні
положення, що визначають зміст
правового регулювання в галузі
прокурорського нагляду, умови розвитку суспільства [6, 8]. М. Маршунов визначає принципи прокурорського нагляду як обумовлені
природою держави та суспільства,
закріплені в Конституції і Законі
«Про прокуратуру» найбільш загальні положення, що визначають
зміст діяльності прокуратури [7,
48]. О. Михайленко та В. Малюга
вказують, що принципи організації
та діяльності органів прокуратури –
це першооснови, положення, обумовлені природою держави, рівнем
розвитку суспільства, закріплені
у законодавстві цієї держави, що визначають сутність, зміст організації
та діяльності прокуратури [8, 26].
Приблизно такої ж позиції дотримуються й інші науковці [9, 26].

* Тут і далі слід мати на увазі, що цитати та положення наукових дискусій потрібно сприймати з
урахуванням того, що наукові праці, на які здійснюються посилання, були створені та оприлюднені
у той історичний період, коли законодавчо за прокуратурою було закріплено функцію «загального нагляду»
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і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю;
2) законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності;
3) територіальності; 4) презумпції
невинуватості; 5) незалежності прокурорів, що передбачає існування
гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу
на прокурора щодо прийняття ним
рішень при виконанні службових
обов’язків; 6) політичної нейтральності прокуратури; 7) недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність органів
законодавчої, виконавчої і судової
влади; 8) поваги до незалежності
суддів, що передбачає заборону публічного висловлювання сумнівів
щодо правосудності судових рішень
поза межами процедури їх оскарження у порядку, передбаченому
процесуальним законом; 9) прозорості діяльності прокуратури, що
забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади прокурора,
вільним доступом до інформації довідкового характеру, наданням на
запити інформації, якщо законом не
встановлено обмежень щодо її надання; 10) неухильного дотримання
вимог професійної етики та поведінки.
Варто зауважити, що питання
визначення принципів організації
та діяльності прокуратури є важливим не лише для вітчизняної
прокурорської системи. Це питання обговорювалось і на міжнародних зустрічах прокурорів, зокрема
тих, де розглядались питання діяльності прокурорів поза сферою
кримінальної юстиції.
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У Законі України «Про прокуратуру» 2014 року, на відміну від попереднього закону 1991 року, відсутній термін «принципи організації та
діяльності», натомість законодавець
використовує поняття «засади діяльності прокуратури». При цьому
слід зауважити, що, незважаючи на
різницю у назві, зміст цих понять
фактично є тотожним. Так, під засадами діяльності прокуратури розуміють основні керівні начала, що
лежать в основі організації та діяльності прокуратури і відображають
призначення прокуратури в державі
та суспільстві, визначають завдання
й повноваження прокурорів, а також
зміст та характер правових заходів
і засобів здійснення прокурорської
діяльності, а також містять ознаки
та якості, які допомагають відокремити органи прокуратури від інших
державних органів. Значення засад,
на думку науковців, полягає в такому: 1) їх чітке дотримання забезпечує повну, всебічну та ефективну
реалізацію прокуратурою закріплених за нею функцій і тим самим
сприяє виконанню покладених на
неї завдань; 2) вони служать орієнтиром для прокурорів у спірних та
неврегульованих ситуаціях; 3) вони
виступають базисом для подальшого вдосконалення правових основ
прокурорської діяльності [10, 18].
Отже, засади діяльності прокуратури (або принципи її організації та діяльності) викладені у ст. 3
Закону України «Про прокуратуру». Так, діяльність прокуратури
України ґрунтується на засадах:
1) верховенства права та визнання
людини, її життя і здоров’я, честі

37

№ 5 (179) травень 2016

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

38

Так, на конференції Генеральних прокурорів країн Європи «Роль
прокуратури в захисті прав людини та публічних інтересів поза
кримінально-правовою сферою»,
яка була проведена під егідою Ради
Європи у липні 2008 року (СанктПетербург, Російська Федерація),
було констатовано, що державичлени мають право самостійно визначати свої правові механізми та
порядок їх функціонування при дотриманні прав і свобод людини,
принципу верховенства закону та
своїх міжнародних зобов’язань.
Роль прокуратури й обсяг її повноважень, включаючи сферу захисту
прав людини та публічних інтересів, визначаються законодавством
держав-членів (пункт 5) [11]. На конференції були сформульовані принципи, відповідно до яких держави
мають забезпечити реалізацію
функцій прокуратури поза кримінальною сферою: 1) ці функції мають здійснюватися прокурорами
«від імені суспільства та у публічних інтересах для забезпечення виконання законів» при повазі до основних прав і свобод, в рамках
повноважень, наданих прокурорам
законом, а також при дотриманні
положень Європейської конвенції
про захист прав людини та основоположних свобод і прецедентного
права Європейського суду з прав
людини; 2) повинні бути забезпечені принцип поділу влади та свобода
від неналежного втручання в діяльність органів прокуратури; 3) гарантоване право на судове оскарження
будь-якої дії або бездіяльності прокурора щодо прав і обов’язків інди-

віда; 4) діючи поза кримінально-правовою сферою, прокурори повинні
мати такі ж права й обов’язки, як й
інші сторони, та не повинні займати
привілейоване положення в судочинстві; 5) дії органів прокуратури
в інтересах суспільства, при захисті
публічних інтересів у некримінальних справах, не повинні порушувати принципу обов’язковості судових
рішень (res judicata) (пункт 8).
Консультативна Рада Європейських прокурорів у своєму Висновку № 3 (2008) «Роль прокуратури за
межами сфери кримінального права», який був прийнятий на 3-му
пленарному засіданні у жовтні
2008 року (Страсбург, Франція),
окрім принципів, на які зверталася
увага на вищевказаній конференції
Генеральних прокурорів країн
Європи, вказала також ще на такі
принципи для прокуратур, що виконують функції за межами сфери
кримінального права: дії прокурорів за межами сфери кримінального
права мають характеризуватися
чесністю та неупередженістю; такі
компетенції прокурорів мають якомога точніше регулюватися законом; зобов’язання прокурорів обґрунтовувати свої дії та розкривати
ці причини особам або інститутам,
задіяним або зацікавленим у справі,
має бути встановлене законом; слід
ретельно слідкувати за змінами
прецедентного права Суду (Європейського суду з прав людини, –
уточнено авт.) щодо діяльності
прокурорських служб за межами
кримінального права, для забезпечення повної відповідності правової
основи такої діяльності та пов’яза-
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вираження волі держави, її політики щодо того чи іншого державносуспільного явища; 3) суб’єктивність форми, тобто вони є продуктом усвідомленої діяльності законодавця, який враховує наявні
суспільно-історичні умови; 4) специфічні наслідки їх недотримання
або порушення, тобто наявність гарантій щодо них: юридичних, процедурних, матеріальних [14, 22].
На нашу думку, потребує додаткового тлумачення така юридична
ознака принципів, якщо ми ведемо
мову про принципи організації та
діяльності органів прокуратури
взагалі, та конкретно – організації
та діяльності прокуратури на напрямі представництва, як обов’язковість їх законодавчого закріплення у нормах права. Аналогічної
точки зору дотримуються також
О. Михайленко та В. Малюга, які
підкреслюють нормативний характер принципів, тобто для того, щоб
стати правовими, вони повинні
бути закріплені в нормах права,
мати свою назву, або їх зміст повинен викладатись у текстах нормативних актів [8, 24].
Водночас, на нашу думку, здається дискусійним підхід вказаних
науковців у частині того, що має
бути пряма вказівка в законі на існування того чи іншого принципу.
В цьому питанні вважаємо слушною позицію Є. Поповича, який зазначав, що саме такий підхід необґрунтовано звужує кількісне та
якісне різноманіття принципів.
Принципи організації та діяльності
прокуратури, як зауважує науковець, це визнане державою в особі
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ної практики відповідним рішенням Суду (пункт 34) [12].
У Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи CM/Rec(2012)11
державам-членам щодо ролі прокурорів поза межами кримінального
судочинства, яка прийнята у вересні 2012 року, зазначено загальні
принципи цієї діяльності, а також
принципи, що застосовуються до
конкретних обов’язків та повноважень державних прокурорів за межами системи кримінального правосуддя. Ми вже висвітлювали ці
положення в окремому дослідженні, присвяченому європейським
стандартам діяльності прокуратури поза межами кримінальної юстиції [13], тому не будемо на них
зупинятися в межах цього дослідження. Зазначимо лише, що обговорення питання щодо принципів
організації і діяльності прокурорів
за межами кримінального юстиції
на міжнародному рівні лише підкреслює важливість виокремлення
таких принципів і для організації
діяльності прокуратури щодо представництва інтересів громадянина
або держави в суді в Україні, оскільки вказана функція, в умовах сучасного сьогодення, є єдиною функцією прокуратури України поза
межами кримінальної юстиції.
На думку науковців, принципам
повинні бути притаманні такі юридичні ознаки: 1) вони мають бути
законодавчо закріплені в нормах
права (в одній чи кількох); 2) об’єктивність змісту принципів, тобто
вони мають відображати об’єктивні
закономірності суспільних відносин
та представляти взаємообумовлене

39

№ 5 (179) травень 2016

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

40

законодавця підґрунтя її функціонування, адже тільки за такої умови вони можуть здобути своє переведення у площину практичної
діяльності, підкріплюватися механізмом захисту з боку держави, відігравати регулятивну роль у визначенні організаційних засад
і ключових питань функціонування прокуратури. Принцип може
бути представлений у законі фактично, але текстуально не позначений, що аж ніяк не є перешкодою
для його визнання як такого. У цьому випадку, як відмічає Є. Попович, визначальну роль відіграє
можливість виведення того чи іншого принципу зі змісту правових
норм, що, звісно, потребує їх доктринального аналізу, зокрема й на
аксіоматичному рівні. У зв’язку
з цим нам здається слушним його
висновок, що такий підхід дасть
змогу представити систему принципів у більш повному обсязі, розкрити їх комплексний характер
і провідну роль у функціонуванні
органів прокуратури [15, 68–69].
Так, наприклад, у ст. 3 Закону
України «Про прокуратуру» серед
засад організації та діяльності прокуратури не вказується принцип
єдності. Разом з тим зі змісту ст. 1
цього Закону, яка визначає органи
прокуратури як єдину систему,
можна зробити висновок про існування принципу єдності як такого,
що випливає з аналізу вказаної
норми, поряд з іншими принципами, безпосередньо визначеними
у ст. 3 Закону.
Отже, ми вже вказали загальні
принципи організації та діяльності

органів прокуратури, які закріплені у ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» 2014 року. Але для того,
щоб здійснити виокремлення
принципів організації та діяльності прокуратури на напрямі представництва, важливим є дослідження питання щодо їхньої
класифікації.
З цього приводу існує декілька
точок зору. Так, Є. Попович виділяє
дві основні групи принципів: першу групу складають конституційні
принципи, тобто ті, що проголошені Конституцією України або можуть бути виведені шляхом доктринального аналізу положень
останньої; другу – принципи, які
встановлені Законом України «Про
прокуратуру» або виходять з нього
[15, 69].
С. Джаббаров наводить їхню
класифікацію за декількома критеріями. Так, за джерелами закріплення автор виділяє конституційні або загальноправові принципи
(законність, демократизм), галузеві, тобто безпосередньо передбачені Законом України «Про прокуратуру» (єдність органів прокуратури,
незалежність прокуратури), міжгалузеві, тобто закріплені в Конституції та в Законі чи в інших
нормативно-правових актах, що
регламентують функціонування органів прокуратури (гласність, публічність, деполітизація, принцип
заборони сумісництва). Однак найбільш поширеною, на його думку,
є класифікація залежно від мети їхньої дії: законність, гласність, демократизм, публічність; єдність
і незалежність органів прокурату-
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ності; політичної нейтральності
прокуратури; прозорості діяльності
прокуратури; 2) організаційні (стосуються переважно побудови системи прокуратури та її кадрів): територіальності; незалежності прокурорів;
неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки;
3) функціональні (стосуються переважно діяльності прокуратури):
презумпції невинуватості; недопустимості незаконного втручання
прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади; поваги до незалежності суддів [10, 20].
Отже, із проведеного нами дослідження стосовно поняття принципів організації та діяльності
прокуратури, а також їхньої
класифікації вбачається, що переважна більшість науковців виходять із нерозривності принципів
організації та діяльності органів
прокуратури, досліджуючи ці поняття як єдине ціле, оскільки питання щодо можливості поділу цих
принципів окремо на організаційні
та функціональні є досить дискусійним.
Так, з цього приводу П. Шумський зазначив, що «спроба розірвати єдині неподільні принципи
організації та діяльності прокуратури – це спроба розірвати органічний зв’язок між структурними
і функціональними основами прокурорського нагляду. Самі по собі
організаційні принципи були б
безпредметними, якби не передбачалась їхня реалізація у практичній діяльності» [20, 78]. М. Косюта
звертав увагу на те, що «якби ідея
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ри, принцип деполітизації; принцип заборони сумісництва; принцип
невідворотності відповідальності за
правопорушення [16, 70–71].
В. Завгородній, досліджуючи основні напрями організації роботи
районних (міських прокуратур), виділяв дві такі групи принципів:
1) принципи, які стосуються організації прокурорської системи і діяльності прокуратури при реалізації її
конституційних функцій, що передбачені законом; 2) загальноуправлінські принципи організації, які
застосовуються в органах прокуратури з урахуванням специфіки
прокурорської діяльності (забезпечення виконавської дисципліни,
точність і конкретність управлінських рішень і вказівок тощо, а також деякі принципи, які визначають
сутність кадрової політики в прокуратурі, та інші [17, 133].
Також принципи організації й
діяльності органів прокуратури
умовно поділяються на організаційні та функціональні [18, 36];
принципи організації структури
і принципи організації діяльності
[19, 24–25].
Проте, на нашу думку, більш
прийнятною є класифікація, запропонована А. Лапкіним, який засади
діяльності, залежно від їх характеру
та предметної діяльності, класифікує на: 1) загальні (поширюються на
всі аспекти організації і діяльності
прокуратури): верховенства права
та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною
цінністю; законності, справедливості, неупередженості та об’єктив-
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поділу принципів прокурорської
системи на дві групи мала б якесь
практичне значення, то були б
спроби її реалізації у законодавстві. Проте в жодному з вивчених
нами законів про прокуратуру пострадянських та інших держав такого підходу не здійснено» [21,
215]. Науковці також зазначають,
що викладені в Законі України
«Про прокуратуру» принципи організації та діяльності мають загальний (універсальний) характер,
тобто кожен з них знаходить відображення не лише в організації органів прокуратури, але й у її діяльності [22, 11].
Однак у науці є спроби виділити
безпосередньо принципи організації роботи. Так, А. Гусарова до основних принципів організації роботи органів прокуратури відносить,
зокрема, принципи законності, гласності та інші [23, 171]. Але позиція
автора, на нашу думку, не позначається ґрунтовністю, оскільки вона
не вказує, за яким саме критерієм
нею проведено це розмежування.
Крім того, вона підтримує науковців, які розрізняють такі три принципи організації роботи прокуратури: предметно-галузевий, коли весь
обсяг роботи розподіляється між
прокурором, його заступником та
прокурорами прокуратури за галузями прокурорського нагляду; зональний або територіальний, коли
весь обсяг роботи прокуратури поділяється за територіальними зонами; змішаний – охоплює обидва
принципи [23, 175; 24, 23–24].
Вважаємо, що для нашого дослідження важливим є виділення

принципів саме організації діяльності прокуратури з представництва інтересів громадянина або
держави в суді, оскільки цю діяльність ми розглядаємо як різновид
юридичної діяльності, яка має
здійснюватися на визначених законом засадах.
У зв’язку з цим ми переконані,
що принципи організації діяльності прокуратури з представництва
інтересів громадянина або держави в суді умовно можна розділити
на дві групи. Перша група – це загальні принципи, які скеровують
як організацію, так і діяльність
прокуратури на цьому напрямі,
а тому вони, як слушно вказували
вищевказані нами науковці, є неподільними. До цих принципів ми
відносимо визначені у ст. 3 Закону
України «Про прокуратуру» принципи верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я,
честі і гідності, недоторканності і
безпеки найвищою соціальною
цінністю; законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності; політичної нейтральності
прокуратури; прозорості діяльності прокуратури. Ми не будемо зупинятись на їхній характеристиці,
оскільки вони достатньо ґрунтовно
досліджені багатьма науковцями
та не містять яких-небудь специфічних рис, притаманних винятково діяльності прокуратури на напрямі представництва.
Друга група принципів організації діяльності щодо представництва інтересів громадянина або
держави в суді – це спеціальні
принципи, тобто ті, за якими здійс-
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категорією, вивченню змісту якої
присвячено багато наукових праць.
Так, дійсно, незалежність прокурора має розглядатись як загальне
правило, але у світлі положень
ст.ст. 15, 17 Закону України «Про
прокуратуру» може бути конкуренція незалежності прокурорів та адміністративного підпорядкування
прокурорам вищого рівня [10, 25].
Так, прокурори мають незалежність
при здійсненні ними процесуальних повноважень у адміністративному, господарському, цивільному
судочинстві, але за приписами ст. 17
цього Закону прокурори є підпорядкованими керівникам органів прокуратури в організаційно-управлінському відношенні. Крім того,
приписи вказаної норми чітко визначають компетенцію керівників
органів прокуратури щодо видання
обов’язкових для виконання підпорядкованими прокурорами адміністративних наказів та вказівок, що
слід враховувати при організації діяльності з представництва інтересів
громадянина або держави в суді.
Принцип неухильного дотримання вимог професійної етики та
поведінки вперше отримав своє законодавче закріплення. Як зазначають науковці, законодавче закріплення цього принципу підкреслює
важливість етичності прокурорської діяльності, яка може бути визначена як встановлена корпоративними правилами модель належної
поведінки прокурорських працівників у тих ситуаціях, коли правові
приписи не встановлюють для них
конкретних правил поведінки, яка
відповідає кращим суспільним уяв-

№ 5 (179) травень 2016

нюється безпосередньо організація
роботи на досліджуваному нами
напрямі. До них ми відносимо ті,
які чітко визначені ст. 3 Закону
України «Про прокуратуру»,
зокрема принципи територіальності; незалежності прокурорів;
неухильного дотримання вимог
професійної етики та поведінки.
Так, принцип територіальності
означає побудову системи органів
прокуратури відповідно до адміністративно-територіального устрою
України з метою здійснення покладених на прокуратуру завдань
і функцій на всій території України
та доступності її для всього населення [10, 25]. З огляду на положення Закону України «Про прокуратуру» (2014 року) реалізація цього
принципу в діяльності органів прокуратури на напрямі представництва потребує особливої уваги,
адже створені за цим законом місцеві прокуратури охоплюють у середньому 5–7 адміністративнотериторіальних одиниць (район
або місто), без урахування розташування судів, що створює певні
труднощі в комунікації з судами,
з плануванням роботи та контролем
за її виконанням підпорядкованими
працівниками з боку керівника місцевої прокуратури, організацією
розгляду звернень та прийняття
відповідних рішень тощо. Зазначене
необхідно враховувати при організації діяльності з представництва
для забезпечення ефективної реалізації представницької функції органів прокуратури.
Принцип незалежності прокурорів також є достатньо дослідженою
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ленням про прокуратуру та її працівників [10, 25].
Вищеокреслені нами принципи,
які ми вважаємо спеціальними, чітко відображені в Законі України
«Про прокуратуру» як засади діяльності прокуратури. Водночас, на
нашу думку, до спеціальних принципів можна також віднести інші,
які прямо не відображені в законі як
принципи, але випливають як такі з
правового аналізу його змісту. Зокрема, до таких спеціальних принципів організації діяльності прокуратури щодо представництва
інтересів громадянина або держави,
які прямо не закріплені в законі, але
розуміються з його змісту, ми відносимо: принцип єдності; принцип делегування управлінських повноважень, принцип колегіальності та
єдиноначальності.
Так, принцип єдності прямо не
закріплений у Законі України «Про
прокуратуру», але якщо проаналізувати зміст ст.ст. 1, 7, то можна визнати його наявність. Виходячи
з того, що органи прокуратури становлять єдину систему, необхідно,
щоб вона також організаційно була
єдиною та структурованою, а кожна
її ланка діяла на основі єдиних нормативних актів. Забезпечення організаційної єдності структури органів прокуратури, зокрема тих
її підрозділів, які здійснюють представницьку діяльність, є надзвичайно важливим. По-перше, з огляду на
створення місцевих прокуратур,
розташування яких не збігається
з розташуванням судів, що потребує додаткових зусиль щодо пошуку ефективних організаційних

форм для здійснення судового захисту громадян та держави. По-друге,
особливості розташування судів
апеляційної та касаційної інстанцій
(зокрема, в господарському та адміністративному судочинстві апеляційні суди є не в усіх обласних центрах, а касаційна інстанція – лише
в м. Києві) необхідно враховувати
в організаційній структурі представницьких підрозділів регіональних прокуратур та Генеральної прокуратури України.
Також ми вважаємо, що спеціальним принципом організації діяльності прокуратури щодо представництва інтересів громадянина
або держави в суді є принцип делегування управлінських повноважень. Необхідність його виділення
як самостійного принципу обумовлена тим, що в Законі України «Про
прокуратуру» (2014 року), на відміну від попереднього, як самостійні
суб’єкти з управлінськими функціями визначені адміністративні посади, зайняття яких передбачає виконання управлінських функцій.
З огляду на положення ст. 17 Закону управлінські функції в межах
адміністративного підпорядкування можуть делегуватись.
Принцип колегіальності, зокрема, може передбачати проведення
нарад при керівнику як форми
управлінського впливу, рішення
яких є різновидом управлінських
рішень. Водночас вказаний принцип повинен узгоджуватись із
принципом незалежності прокурора від будь-якого втручання при
здійсненні ним функцій прокуратури. Принцип єдиноначальності,
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щою соціальною цінністю; законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності; політичної
нейтральності прокуратури; прозорості діяльності прокуратури.
До спеціальних: принципи територіальності; незалежності прокурорів; неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки;
єдності; делегування управлінських повноважень, колегіальності
та єдиноначальності.
Наведений перелік принципів
є відкритим та може бути розширений і поглиблений, виступаючи
перспективним орієнтиром майбутніх наукових досліджень у сфері окреслених питань.
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зокрема, може передбачати одно
особове вирішення керівником окремих управлінських питань у межах його компетенції, а також
обов’язковість для підпорядкованих прокурорів наказів і розпоряджень, виданих одноособово прокурором вищого рівня.
З урахуванням вищевикладеного, вважаємо за доцільне серед
принципів організації діяльності
прокуратури з представництва
інтересів громадянина або держави в суді виділити загальні та спеціальні. До загальних принципів
відносяться: принципи верховенства права та визнання людини,
її життя і здоров’я, честі і гідності,
недоторканності і безпеки найви-
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Стефанчук М. Принципи організації діяльності прокуратури щодо
представництва інтересів громадянина або держави в суді.
У статті висвітлено принципи організації діяльності прокуратури
щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді. Проаналізовано хід наукової дискусії з цього питання. Висловлена пропозиція
виділяти загальні та спеціальні принципи. До загальних принципів
запропоновано відносити принципи верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю; законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності; політичної нейтральності прокуратури; прозорості
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діяльності прокуратури. Спеціальні, у свою чергу, слід поділяти на ті, що
мають законодавче закріплення (принципи територіальності; незалежності прокурорів; неухильного дотримання вимог професійної етики
та поведінки), та ті, що такого закріплення не мають, однак виводяться
із сутності закону (принцип єдності; колегіальності; делегування управлінських повноважень тощо).
Ключові слова: принципи; організація діяльності; представництво інтересів громадянина або держави у суді; прокуратура.
Стефанчук М. Принципы организации деятельности прокуратуры касательно представительства интересов гражданина или государства в суде.
В статье освещены принципы организации деятельности прокуратуры
по представительству интересов гражданина или государства в суде.
Проанализирован ход научной дискуссии по этому вопросу. Высказано
предложение выделять общие и специальные принципы. К общим принципам предложено относить принципы верховенства права и признания
человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности наивысшей социальной ценностью; законности, справедливости, беспристрастности и объективности; политической нейтральности прокуратуры; прозрачности деятельности прокуратуры.
Специальные, в свою очередь, следует разделять на имеющие законодательное закрепление (принципы территориальности; независимости прокуроров; неукоснительного соблюдения требований профессиональной
этики и поведения) и не имеющие такого закрепления, однако выводящиеся из сущности закона (принцип единства, коллегиальности, делегирования управленческих полномочий и т.д.).
Ключевые слова: принципы; организация деятельности; представительство интересов гражданина или государства в суде; прокуратура.
Stefanchuk M. The principles of organization of the prosecutor’s ofﬁce
activity of the representation of the interests of the citizen or the state
in the court.
The article highlights the principles of organization of the prosecutor’s ofﬁce
activity of the representation of the interests of the citizen or the state
in the court. It analyzed the course of the academic discussion on this issue.
Suggested to allocate general and speciﬁc principles. The general principles
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suggested to refer to the rule of human rights and the recognition of his life and
health, honor and dignity, integrity and security of the highest social value;
the rule of law, fairness, impartiality and objectivity; the political neutrality of
the prosecutor’s ofﬁce; transparency of the prosecutor’s ofﬁce. The special
principles should be divided into with legislative consolidation (principles of
territoriality, prosecutors independence; strict compliance with professional
ethics and conduct) and without such consolidation, but can be output from
the spirit of the law (the principle of unity, collective leadership, delegation of
administrative powers etc.).
Keywords: principles; organization of activities; representation of the interests of the citizen or the state in the court; the prosecutor’s ofﬁce.
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Діяльність прокурора
при підготовці
клопотань
про застосування
запобіжних заходів

Олена ЄНІ,
старший викладач відділу підготовки прокурорів
з підтримання державного обвинувачення в суді
Національної академії прокуратури України,
радник юстиції,
кандидат юридичних наук

Згідно з пунктом 31 Рекомендації R (2000) 19 Комітету
міністрів держав – членів Ради Європи «Про роль прокуратури в системі кримінального судочинства», якщо прокурори уповноважені вжити заходів, що призведуть до втручання в основні права та свободи підозрюваного, то за цими
заходами повинен бути встановлений судовий контроль [1].
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Н

мих складових елементів відповідних клопотань.
Згідно з пунктом 4 ст. 176 КПК
України, запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування – слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим
з прокурором, або за клопотанням
прокурора, а під час судового провадження – судом за клопотанням
прокурора. Тож під час досудового
розслідування діяльність прокурора – процесуального керівника
щодо застосування запобіжних заходів втілюється у таких формах:
1) погодження або відмова у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про застосування запобіжних заходів (так зване опосередковане [2, 59] ініціювання клопотання); 2) самостійне складання
таких клопотань та звернення з
ними до слідчого судді (так зване
безпосереднє [2, 59] ініціювання
клопотання); 3) відкликання в разі
необхідності клопотання, його доповнення чи зміна; 4) участь у судовому розгляді клопотань про застосування запобіжних заходів; їх
обґрунтування перед слідчим суддею; 5) за наявності підстав – апеляційне оскарження ухвал слідчого
судді, або ж підготовка заперечення на апеляційні скарги інших
учасників; участь у перегляді в суді
апеляційної інстанції.
Окрім наведеного, є ще одна виняткова форма діяльності прокурора щодо застосування запобіжних заходів, котра здійснюється на
території, на якій діє правовий режим воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антите-
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а забезпечення зазначеного європейського стандарту
чинним Кримінальним процесуальним кодексом (далі – КПК)
України встановлено відповідний
правовий механізм, який передбачає
певну послідовність дій уповноважених суб’єктів, кінцевою метою
яких є прийняття рішення слідчим
суддею про застосування запобіжного заходу. На сьогодні практика
застосування інституту запобіжних
заходів не є однорідною і пов’язана з
наявністю низки проблем.
Питання щодо процесуального
порядку застосування запобіжних
заходів, прокурорського нагляду та
судового контролю за їх застосуванням стали предметом дослідження у працях багатьох вчених:
О.Г. Александровського, О.І. Білоусова, Ю.М. Грошевого, Т.В. Данченко, Ю.В. Донченка, П.М. Каркача,
О.М. Коріняк, М.Й. Курочки, В.Т. Маляренка, М.І. Мельника, С.М. Смокова, О.І. Тищенка, А.Р. Туманянц,
А.Я. Хитрої, А.К. Чернової, В.І. Чорнобука, О.Г. Шило та інших. Водночас не досить тривалий час застосування норм КПК України, а також
різноманітність судової практики,
зокрема при вирішенні питання про
обрання запобіжного заходу, викликають необхідність ретельного дослідження проблем, які існують при
застосуванні зазначеного інституту.
Метою статті є аналіз форм діяльності прокурора щодо застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні, дослідження проблем, що виникають
при оформленні та доведенні окре-
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рористичної операції. Йдеться про
повноваження прокурора в разі неможливості виконання слідчим
суддею відповідних повноважень
розглядати та приймати рішення
замість останнього щодо, зокрема,
обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк
до 30 діб до осіб, котрі підозрюються у вчиненні злочинів, перелік
яких наведено у ст. 615 КПК України. У підзаконних нормативних актах [3] конкретизовано, що ці повноваження виконуються прокурором,
який здійснює процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні. Під час судового
розгляду діяльність прокурора щодо
застосування запобіжних заходів
полягає в підготовці та зверненні до
суду із клопотанням про обрання
запобіжного заходу (якщо його не
було обрано), його зміну чи скасування; та висловлення міркувань
щодо клопотань потерпілого, сторони захисту з приводу заявлених
ними клопотань про зміну чи скасування запобіжного заходу.
Можна запропонувати дефініцію терміна «клопотання слідчого,
прокурора до слідчого судді» як
офіційного звернення до слідчого
судді у випадках, передбачених
КПК України, викладеного в письмовій формі, про прийняття певного рішення з питань, що мають значення для провадження, з метою
забезпечення прав та законних інтересів особи у кримінальному судочинстві та/або досягнення завдань кримінального провадження.
Відсутність у КПК 1960 року
нормативних вимог до клопотань

(«подань») про обрання запобіжного заходу неодноразово критикувалася в фаховій літературі [4, 167].
На сьогодні ця прогалина усунута.
Так, ч. 1 ст. 184 КПК України передбачає перелік обов’язкових елементів клопотання про застосування
запобіжного заходу. Як зазначається, нормативний характер вимог до
клопотання означає обов’язковість
їх дотримання будь-яким суб’єктом
ініціювання вирішення питання
про застосування запобіжних заходів і сприяє єдності правозастосовної практики [5, 302].
Водночас на практиці фіксування у клопотаннях окремих елементів викликає певні складнощі. Так,
під час опитування 130 прокурорів
встановлено, що найскладніше
сформулювати обґрунтування неможливості запобігання ризику
(ризикам) шляхом застосування
більш м’яких запобіжних заходів
(79,2 % відповідей) та виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність ризиків, і посилання на
матеріали, що їх підтверджують
(46,9 %). На думку респондентів,
найчастіше причинами цього є: неналежна професійна кваліфікація
слідчих; недостатність часу для
збору доказів, які б обґрунтовували
наявність ризиків; відсутність єдиної судової практики; складнощі у
виборі виду запобіжних заходів;
відсутність електронних засобів
контролю; труднощі при доставленні особи до суду тощо.
Вимогу законодавця щодо необхідності зазначення такого елемента, як виклад обставин, що дають
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порук і Йонкало проти України» зазначено: «... термін «обґрунтована
підозра» означає, що існують факти
або інформація, які можуть переконати об’єктивного спостерігача
в тому, що особа, про яку йдеться,
могла вчинити правопорушення» [7]. Судова практика свідчить,
що коли сторона кримінального провадження не доводить, що існує
обґрунтована підозра у вчиненні
особою кримінального правопорушення, передбаченого конкретною
статтею або частиною статті Кримінального кодексу України (випадки
завищення кваліфікації), слідчий
суддя відмовляє у задоволенні клопотання. Це правило поширюється і
на вирішення питання про наявність
та відсутність кваліфікуючих ознак
відповідного злочину, обґрунтовану
підозру в наявності яких сторона повинна довести перед судом. Тож, як
орієнтує Вищий спеціалізований суд
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, випадки неправильної кваліфікації кримінального
правопорушення є фактично недоведенням вчинення особою кримінального правопорушення, при якому
в задоволенні клопотання повинно
бути відмовлено [8].
Певні труднощі можуть виникати при викладенні складових клопотання, пов’язаних із наведенням
та обґрунтуванням ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України. Етимологічно слово «ризик» означає
усвідомлену можливість небезпеки [9, 539]. На думку фахівців, ризики, про які йдеться, – це наявність
відомостей, отриманих із передбачених законом джерел, які свідчать
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підстави підозрювати, обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання
на матеріали, що підтверджують ці
обставини, слід пояснити передусім положенням пункту «с» ч. 1
ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [6],
відповідно до якого нікого не може
бути позбавлено свободи, крім, зокрема, випадку законного арешту
або затримання особи, здійсненого
з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у
вчиненні нею правопорушення або
якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після
його вчинення.
Тобто фактично у цій нормі
йдеться про те, що лише за наявності підозри, яка має підтверджуватися доказами, позбавлення свободи
може бути визнано обґрунтованим.
При цьому вимоги КПК України
містять більше процесуальних гарантій відповідних прав особи, адже
виклад відповідних обставин повинен зазначатися також і в клопотаннях щодо застосування менш суворих запобіжних заходів. Таким
чином, законодавець, втілюючи
міжнародні стандарти у кримінальне процесуальне законодавство, розширив коло випадків, де ставиться
вимога щодо наявності обґрунтованої підозри.
Для розкриття поняття «обґрунтованої підозри» в контексті Конвенції слід звернутися до практики Європейського суду з прав людини.
Зокрема, в рішенні у справі «Нечи-
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про можливість виникнення в майбутньому вказаних проявів протиправної поведінки підозрюваного,
обвинуваченого [5, 300].
У клопотанні недостатньо послатися лише на наявність ризику
(ризиків), а й потрібно його довести, обґрунтувати. Для цього слід
максимально використати усі наявні відомості, які доводять його існування. Такі дані можуть бути
отримані як процесуальним, так
і оперативним шляхом, але вони
обов’язково повинні бути втілені
у матеріальну форму (документи),
або доводитись усними показаннями осіб, яких прокурор вважає за
необхідне допитати як свідків під
час розгляду клопотання. Зокрема,
від опитаних прокурорів надійшли
такі відповіді на запитання про те,
які докази є більш ефективними та
переконливими при обґрунтуванні
наявності спроби:
1) переховуватися від органів
досудового розслідування та/або
суду – докази, що свідчать про:
нез’явлення, у тому числі неодноразове, на виклик слідчого, прокурора; відсутність постійного місця
проживання; наявність судимості;
втеча з місця вчинення кримінального правопорушення; відсутність
родини, утриманців; відсутність
реєстрації за місцем проживання;
розпродаж майна, спроба виїзду за
межі держави, вибуття в іншу місцевість; перебування у розшуку;
відсутність засобів до існування;
дані про намір переховуватися
з матеріалів негласних слідчих
(розшукових) дій; реальну загрозу
засудження до покарання у виді

позбавлення волі; вчинення злочину в період іспитового строку; тяжкість злочину; негативна характеристика; інше громадянство тощо;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин
кримінального правопорушення, –
докази, що свідчать про: вільне володіння чи доступ до речей чи
документів; спробу знищення,
спотворення, зміни речей чи документів, їх переховування; займана
посада; вплив на свідків, потерпілого, невизнання вини; відбитки
пальців, інші висновки експертиз;
відповідні матеріали негласних
слідчих (розшукових) дій тощо;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта,
спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні – такими доказами можуть бути скарги, заяви,
у тому числі зареєстровані в ЄРДР,
показання зазначених осіб про наявність спроб впливу, вплив на них
з боку підозрюваного, обвинуваченого; дані щодо перебування вказаних осіб у родинних, службових
відносинах з підозрюваним, обвинуваченим; соціальні зв’язки; матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; спроби особистої зустрічі;
судимість; негативні характеристики, наявність зброї тощо. Деякі
з респондентів вважають, що про
спробу можливого незаконного
впливу може свідчити те, що вина
підозрюваного, обвинуваченого
у кримінальному провадженні доводиться лише показаннями; підо-

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
на те, що вони «дають достатні підстави вважати», що підозрюваний,
обвинувачений може вчинити відповідні дії. Тому достатність підстав щодо ризиків є оціночним поняттям і з’ясовується в кожному
випадку, виходячи із конкретних
обставин кримінального провадження [10]. До того ж, зауважує
О.М. Коріняк, прокурорський
нагляд на досудовому розслідуванні має охопити питання перевірки
наявності відповідних доказів
у разі погодження клопотання [11].
Про важливість доведення перед слідчим суддею можливих ризиків свідчить і узагальнення судової практики, з якого видно, що
основною причиною відмови у задоволенні клопотань стало недоведення слідчим (прокурором) під
час розгляду клопотання наявності
достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України [8].
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК
України, підставою застосування
запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які
дають достатні підстави слідчому
судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений
може здійснити дії, передбачені ч. 1
цієї статті. Отже, елементи, про які
йшла мова вище, і становлять підставу для застосування запобіжного заходу, і без їх наявності слідчому, прокурору взагалі заборонено
його ініціювання.
Згідно з ч. 3 ст. 184 КПК України, до клопотання додаються до-
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зрюваний, обвинувачений не визнає
вину; на час подання клопотання не
допитано свідків, потерпілого тощо;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином –
такими доказами, на думку опитуваних, виступатимуть: відповідні
показання, зокрема свідків; матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; нез’явлення на виклик
слідчого, прокурора, до суду, незаконний вплив на них, штучне створення доказів; надання недостовірних показань, симуляція хвороби,
неможливість проведення слідчих
дій через наркотичну залежність;
дані, що свідчать про підкуп свідків, незаконний вплив на них; заявлення необґрунтованих клопотань;
соціальні та родинні зв’язки; відмова співпрацювати; погрози тощо;
5) вчинити інше кримінальне
правопорушення чи продовжити
кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, –
такі докази, як: наявність судимості;
матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; показання; вчинення
нового кримінального правопорушення, у тому числі під час іспитового строку; дані, які характеризують особу, у тому числі систематичне
вживання нею наркотичних засобів,
алкогольних напоїв; скоєння декількох злочинів/багатоепізодні кримінальні провадження; підготовка до
скоєння злочину.
Як зазначається, прокурору
важливо з’ясувати наявність ризиків, що в низці випадків обумовлює
необхідність додаткової перевірки.
Законодавець майже не конкретизує характер цих ризиків, вказуючи
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датки. При цьому важливо пам’ятати і про необхідність долучення
витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки саме
він доводить факт початку досудового розслідування, допомагає вирахувати відповідні строки, а тому
має відповідне правове значення.
Складність підготовки клопотання про застосування запобіжного заходу обумовлена також і тим,
що, незважаючи на чітко визначені
вимоги щодо обов’язкових елементів, його ініціатор повинен враховувати й інші вимоги КПК України
щодо запобіжних заходів. Зокрема,
як випливає з ч. 3 ст. 176 КПК
України, слідчий, прокурор повинні довести, що встановлені під час
розгляду клопотання обставини
є достатніми для переконання, що
жоден із більш м’яких запобіжних
заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або
ризикам. Тож прокурор, погоджуючи або самостійно складаючи
клопотання, повинен заздалегідь
оцінити можливість такого переконання і визначитися із тим видом
запобіжного заходу, застосування
якого є найбільш обґрунтованим
відповідно до обставин конкретного кримінального провадження.
Якщо розглядати роль прокурора
при погодженні клопотань слідчого,
то на цьому етапі прокурор фактично здійснює попередню перевірку
законності та обґрунтованості клопотання слідчого, перевіряє наявність відповідних підстав, зазначення в тексті необхідних реквізитів,
долучення додатків, тобто заздалегідь оцінює клопотання з позиції

можливості чи неможливості його
задоволення слідчим суддею. Для
цього процесуальний керівник наділений повноваженнями мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що
стосуються досудового розслідування. Взаємодія зі слідчим під час
такої діяльності полягає в тому, що
прокурор, перевіряючи текст клопотання, вивчає й матеріали кримінального провадження, які є основою для подання такого клопотання.
Слушно зазначається, що за новою
процесуальною моделлю акцент у
здійсненні прокурорського нагляду
у сфері застосування запобіжних
заходів переноситься на те, що прокурор зобов’язаний виявляти і запобігати можливим порушенням у цій
сфері на етапі прийняття рішення
про застосування запобіжного заходу [10, 57].
Прокурор повинен розглянути
таке клопотання слідчого, але не зобов’язаний погоджувати його у всіх
випадках. Закон дозволяє йому альтернативні дії: погодження клопотання або відмова в його погодженні. Якщо відмова є некатегоричною,
прокурор визначає недоліки клопотання, усунувши які, слідчий може
знову з ним звернутися. Якщо ж відмова прокурора категорична, а слідчий наполягає на зверненні до слідчого судді, то ч. 3 ст. 40 КПК
України передбачає інший шлях
вирішення питання через керівника
органу досудового розслідування та
прокурора вищого рівня.
У разі, коли процесуальний керівник самостійно складає клопотання до слідчого судді про засто-
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його тексту новими відомостями,
фактичними даними чи обґрунтуванням, тобто такими даними, про
які не було зазначено в попередньому варіанті клопотання. Зміна ж передбачає текстову заміну однієї або
кількох частин клопотання чи окремих речень (наприклад, у резолютивній частині). Якщо ж є необхідність здійснення кількох замін по
всьому тексту, краще одразу скласти нове клопотання для полегшення
його сприйняття слідчим суддею та
учасниками провадження. При цьому потрібно враховувати, що якщо
такий документ складається слідчим, то змінене клопотання потребуватиме погодження з прокурором. Наприклад, відсутність
погодження додаткового клопотання з прокурором стала однією з причин відмови у задоволенні клопотання слідчим суддею [12].
До повноважень слідчого, прокурора також належить й ініціювання зміни запобіжного заходу,
необхідність чого може бути викликана ситуативною обумовленістю кримінального провадження.
Мова йде про зміну раніше обраного запобіжного заходу або ж зміну
істотних умов його застосування.
Так, згідно з ч. 1 ст. 200 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді, суду із
клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов’язків, передбачених ч. 5
ст. 194 Кодексу, чи про зміну способу їх виконання. Слід зауважити,
що зміна може бути як щодо засто-
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сування запобіжного заходу, його
роль обумовлена таким: вивчивши
матеріали кримінального провадження, прокурор визначає наявність підстав для застосування запобіжного заходу, зважує, який
саме запобіжний захід є найбільш
доцільним для застосування, і надалі особисто складає текст клопотання, дотримуючись усіх вимог
закону.
Згідно з ч. 1 ст. 185 КПК України, якщо після подання клопотання про застосування запобіжного
заходу прокурору стали відомі обставини, що виключають обґрунтовану підозру у вчиненні особою
кримінального правопорушення,
він зобов’язаний відкликати клопотання про застосування запобіжного заходу та відкликати дозвіл на
затримання, якщо такий дозвіл був
отриманий. Тож, як випливає з наведеної норми, цей обов’язок покладено саме на прокурора, навіть
у тому разі, якщо ініціатором та
автором клопотання є слідчий органу досудового розслідування.
Крім того, може виникнути необхідність зміни чи доповнення клопотання про обрання запобіжного
заходу. Згідно з ч. 2 ст. 185 КПК
України, якщо після подання клопотання про застосування запобіжного заходу слідчому, прокурору стали відомі інші обставини, що
можуть вплинути на вирішення судом питання про застосування запобіжного заходу, він зобов’язаний
доповнити або змінити клопотання,
або замінити його новим клопотанням. У цьому аспекті доповнення
клопотання означає доповнення

57

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

№ 5 (179) травень 2016

сування більш суворого запобіжного заходу, так і більш м’якого.
Отже, діяльність прокурора
щодо застосування запобіжних
заходів є досить багатогранною,
характеризується ситуативною варіативністю його дій та динамічністю залежно від обставин кримі-
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Єні О. Діяльність прокурора при підготовці клопотань про застосування запобіжних заходів.
У статті проаналізовано форми діяльності прокурора щодо застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні. Особливу увагу
звернуто на проблеми, які виникають при оформленні та доведенні окремих складових елементів таких клопотань.
Ключові слова: запобіжні заходи; прокурор; клопотання; слідчий суддя.

Yeni O. Prosecutor’s activities in preparation of motions of measures
of restraint.
The article analyzes the shapes of the prosecutor’s activity for the application
of preventive measures in criminal proceedings. Particular attention is paid
to the problems that arise in the preparation and proof of individual constituents
such motions.
Keywords: measurers of restraint; public prosecutor; motion; the investigating judge.
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Ени Е. Деятельность прокурора при подготовке ходатайств о применении мер пресечения.
В статье проанализированы формы деятельности прокурора по применению мер пресечения в уголовном производстве. Особое внимание обращено на проблемы, возникающие при оформлении и доказывании отдельных составляющих элементов таких ходатайств.
Ключевые слова: меры пресечения; прокурор; ходатайство; следственный судья.
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Згідно зі ст. 121 Конституції України, прокурорський нагляд за
додержанням законів органами, які здійснюють оперативнорозшукову діяльність (далі – ОРД), є однією з функцій прокуратури, що реалізується Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами, котрі діють на
засадах спільності завдань, функцій, принципів її організації, діяльності й повноважень щодо виявлення правопорушень і засобів реагування на них.
Водночас зазначені дослідження не
сприяють остаточному вирішенню
проблем, які виникають під час
практичної діяльності.
Мета дослідження полягає в логічно-семантичному аналізі засобів
прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності.
Специфічна діяльність прокурора зі здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення
ОРД полягає в тому, що законодавчо
визначено чіткий перелік прокурорів, «уповноважених» на здійснення цієї функції (ч.ч. 1, 2 ст. 14 Закону
України «Про оперативно-розшукову діяльність» (далі – Закон України
«Про ОРД»)), оскільки під час здійснення ОРД використовуються особливі тактичні заходи, методи і засоби, відомості про які є державною
таємницею (ст. 8 Закону України
«Про державну таємницю»).
Зважаючи на це, специфіка діяльності оперативних підрозділів різних
відомств враховується також при
розмежуванні повноважень місцевих
прокурорів та апаратних підрозділів
щодо здійснення нагляду за додержанням законів при проведенні ОРД.

№ 5 (179) травень 2016

О

сновне призначення цього
органу полягає в тому, що
він покликаний виявляти
будь-які порушення законів і вживати заходів щодо їх усунення незалежно від того, хто їх здійснює,
що й зумовлює актуальність цього
дослідження.
Безперечно, засоби прокурорського нагляду відіграють провідну роль у забезпеченні законності
під час ОРД [1, 61]. Суть реагування прокурора на порушення законності під час здійснення ОРД визначається кількома чинниками:
специфічним обсягом повноважень
та функціональними напрямами
діяльності органів, які провадять
ОРД (одним із принципів ОРД
є конспірація), межами компетенції
прокурора, відповідною процедурою (механізмом) реагування на
порушення закону.
Наукові та практичні проблеми
реалізації прокурором засобів реагування на виявлені порушення закону
під час здійснення оперативнорозшукової діяльності розглянуто
в працях В.Д. Берназа, О.М. Джужі,
В.Т. Нора, Д.Й. Никифорчука, М.А. Погорецького, Д.Б. Сергєєвої та ін.
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Зокрема, керівники відповідних
прокуратур своїми наказами призначають працівників, які здійснюють такий нагляд. Ці прокурори
повинні мати допуск до роботи
з таємними документами відповідно до вимог Закону України «Про
державну таємницю» для ефективної реалізації повноважень, передбачених у ст. 14 Закону України
«Про ОРД». Повноваження прокурора у сфері нагляду за додержанням законів під час здійснення ОРД
забезпечуються також пунктом 3
ч. 1 ст. 2, ст.ст. 3, 5, 17, 25 Закону
України «Про прокуратуру» від
2014 року. Визначені законом повноваження прокурора реалізують
у формі актів прокурорського реагування. Особливістю цих актів є
те, що їх слід розглядати не тільки
як право, а й як обов’язок прокурора реагувати на порушення закону.
У контексті досліджуваного питання слід звернути увагу на положення ст. 25 Закону України «Про
прокуратуру» від 2014 року, що регламентує нагляд за додержанням
законів органами, які проводять
ОРД, та передбачає заходи, котрі
вживає прокурор при здійсненні такого нагляду. У цій статті увага зосереджується на тому, що наглядові
повноваження прокурора визначені
Законом України «Про ОРД» та
Кримінальним процесуальним кодексом (далі – КПК) України. Тобто
повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які проводять ОРД,
ні цією, ні іншими статтями Закону
України «Про прокуратуру» від
2014 року не регламентовані.

Ці права прокурора, як і предмет
нагляду, закріплені в чинному
Законі України «Про ОРД». Також із
Закону України «Про прокуратуру»
від 2014 року законодавець виключив причини і умови із правового
регулювання: вони є елементом
предмета прокурорського нагляду
згідно із Законом України «Про
ОРД».
Прикметно, що, виходячи із завдань, передбачених у ст. 1 Закону
України «Про ОРД», прокурор, який
здійснює нагляд за додержанням законів органами, які проводять ОРД,
вживає заходи для того, щоб вони
дотримувалися передбаченого законом порядку проведення оперативнорозшукових заходів (далі – ОРЗ),
застосування технічних засобів, заведення і закриття оперативнорозшукових справ (далі – ОРС).
Основне завдання прокуратури
в цьому напрямку діяльності полягає в попередженні та припиненні
порушення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, залучених до ОРД. Ця сфера діяльності прокурора потребує особливої
уваги з огляду на предмет прокурорського нагляду (ст. 14 Закону
України «Про ОРД»).
Доречно зазначити, що до предмета прокурорського нагляду не
належать відомості про організацію, тактику, методи та засоби проведення ОРД за умов, передбачених
законодавством. Утім втручання
прокурора в конспіративні заходи
можливе лише тоді, коли прокурор
має обґрунтовані підстави щодо
порушення законності при їх провадженні [2, 123]. Як було вже за-
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кументом йому необхідно ознайомитись. Але, не знаючи про сам
факт видання такого документа,
прокурор, відповідно, не може і витребувати його для ознайомлення.
За таких обставин видається за доцільне запровадження практики інформування Генеральною прокуратурою України на місцях про
перелік нормативних документів,
що видаються, наприклад, Національною поліцією, Службою безпеки України з питань ОРД. Втілення
означеного механізму дало б змогу
прокурорам на місцях своєчасно
ознайомлюватися з вимогами щодо
здійснення цієї діяльності та забезпечувати дієвий і своєчасний
нагляд. Також законом передбачено
право прокурора вимагати реєстраційні, облікові, звітні, статистичні
та аналітичні документи щодо
здійснення ОРД. Проте на практиці
прокурору знову ж таки необхідно
знати про наявність таких документів. Тому вбачається доцільним ініціювання Генеральною прокуратурою України витребування списків
таких документів, зокрема й звітних, ведення яких у регіональних
органах СБУ визначено за обов’язкове центральним апаратом, і скерування цих списків на місця для
врахування їх прокурорами при
здійсненні наглядової діяльності.
З огляду на це значний позитивний вплив на активізацію нагляду
за додержанням законів при здійсненні ОРД дало б можливість упровадження механізму підписування
прокурором звітів оперативних
служб про результати ОРД. Із предметно-практичної сторони непослі-
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уважено, прокурор має деякі обмеження прав при витребуванні для
перевірки документів та інших
відомостей щодо здійснення ОРЗ
(пункт 2 ч. 3 ст. 14 Закону). Це стосується перш за все осіб, які є гласними і негласними працівниками,
документації, котра зашифровує
особу чи відомчу належність працівників, приміщень і транспортних засобів оперативних підрозділів (ч. 4 ст. 14 Закону України
«Про ОРД»). Вважаємо, що прокурор у кожному конкретному випадку повинен враховувати межі
нагляду та отримувати відомості із
додержанням правил і вимог щодо
забезпечення таємності.
Водночас необхідно вказати на
певну недосконалість ст. 14 Закону
України «Про оперативно-розшукову діяльність». Ця норма залишила
без належного врегулювання конкретні механізми реалізації прокурором своїх повноважень. Вказаною
нормою закону передбачено, що
прокурор вимагає для перевірки
розпорядження, інструкції, накази
та інші акти щодо ОРД. Натомість у
випадку реалізації прокурорами
вказаного повноваження наявна
певна складність. Так, для того, щоб
перевірити розпорядження, інструкцію, наказ чи інший акт щодо ОРД,
прокурор, насамперед, повинен знати про наявність такого документа.
Однак відомості про прийняття наказних документів з питань ОРД носять таємний характер та до відома
прокурорів не доводяться. Щоб ознайомитися з таким документом,
прокурор має подати в СБУ припис,
у якому зазначити, з яким саме до-
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довним є те, що звіти про роботу,
наприклад, органів досудового розслідування, перевіряються і підписуються прокурором, а звіт про роботу з питань ОРД, де можливе
порушення найістотніших прав
особи, залишається для прокурора
таємницею.
Характерно, що вказані заходи
не потребують внесення змін до
законодавчих актів, а тому їхнє запровадження можливе на рівні
міжвідомчого наказу керівників
правоохоронних органів.
Аксіоматично, що належне реагування прокурора на виявлені порушення закону при проведенні ОРД
забезпечать під час ОРД відповідна
підготовка до неї з одночасним визначенням способу її проведення
(загальна – перевірка всіх ОРС, тематична – тільки ОРС окремої тематики, перевірка конкретних скарг громадян або повідомлень у межах
відомостей, які в них містяться) та
всебічність і повнота реалізації наглядовим прокурором своїх повноважень. Вказане сприятиме ефективному реагуванню прокурора на
виявлені порушення законності під
час ОРД. У ході перевірки виконання
законів прокурор встановлює: 1) факти правопорушень; 2) осіб, які винні
у правопорушеннях та сприянні їм;
3) наслідки правопорушення; 4) причини правопорушень та умови, що
сприяють їм. Тому прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів у відповідному напрямі своєї діяльності, повинен забезпечувати
виключення фактів незаконного і безпідставного обмеження особистої
свободи громадян.

Традиційним є те, що прокурорську перевірку за додержанням законодавства за ОРД умовно можна
розділити на три етапи: 1) підготовка до перевірки; 2) власне сама перевірка; 3) оцінка та реалізація отриманої в ході перевірки інформації
про порушення закону. Перший
етап включає коло питань, що підлягають перевірці, мету та склад
учасників, другий – характер та обсяг перевірки, що залежать від мети
її проведення. Важливо відзначити,
що на третьому етапі важливим є,
за наявності підстав, внесення документа реагування на виявлені порушення закону, а у разі позитивних
результатів – розповсюдження такого досвіду. Окремо прокурор узагальнює практику прокурорського
нагляду за ОРД. Такі матеріали використовуються для вироблення заходів із вдосконалення якості розслідування.
Тож логічно-семантичний аналіз
положень ч. 3 ст. 14 Закону України
«Про ОРД» засвідчує, що до кола
повноважень прокурора, спрямованих на усунення та попередження
виявлених порушень закону, можна
віднести нижчевказані.
Зокрема – надання прокурором
доручення керівникам відповідних
органів на проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою усунення порушень закону,
причин цих порушень і умов, що їм
сприяли (пункт 3 ч. 3 ст. 14 Закону
України «Про ОРД»). Прокурорські
перевірки за додержанням законів
характеризуються тим, що, по-перше, вони проводяться не тільки за
заявами та іншими повідомленнями
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нального покарання, безвісно відсутніх, необхідно підписувати керівникам органів прокуратури,
начальникам структурних підрозділів і працівникам, уповноваженим
наказом Генерального прокурора
України, керівникам регіональної
та місцевої прокуратури.
Доручення ґрунтується на матеріалах прокурорської перевірки,
а підставою для його внесення
є виявлені факти порушень, які,
як правило, стосуються групи таких порушень у ряді ОРС чи працівниками різних оперативних підрозділів. Доручення повинно мати
узагальнюючий характер.
Доручення вносять у орган чи посадовій особі, компетенція яких дає
змогу вжити реальних заходів щодо
усунення порушень закону, причин
цих порушень і умов, що їм сприяли. Вимоги прокурора повинні мати
лише правову спрямованість та не
носити ознак втручання в оперативно-розшукову сферу. Як правило,
доручення вноситься разом із вказівками.
Разом з тим до спеціальних повноважень, передбачених у Законі
України «Про ОРД», відноситься
право прокурора давати письмові
вказівки про проведення ОРЗ в інтересах кримінального судочинства, а також задля досягнення мети
заведеної ОРС, як от – з метою виявлення та попередження злочину,
розшуку осіб, які переховуються від
органу досудового розслідування,
суду та ухиляються від відбування
покарань, а також безвісно відсутніх (пункт 4 ч. 3 ст. 14 Закону).
Ця форма прокурорського нагляду
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про порушення законності, які потребують прокурорського реагування, а за наявності приводів –
також із власної ініціативи прокурора. По-друге, прокурор не повинен підміняти органи відомчого
управління. Процедура направлення такого доручення та вимоги до
його форми і змісту в чинному законодавстві відсутні. Так само відсутні й вимоги щодо строку виконання
та направлення відповіді, тому прокурор сам має право визначити термін виконання подібного доручення
і в разі невиконання його у встановлений ним строк – вживати заходи
прокурорського реагування (повторно надати доручення або лист
реагування). Надавши таке доручення, прокурор може тільки чекати відповіді, він не має права давати
будь-які вказівки щодо виконання
такого доручення і не може контролювати хід його виконання. Так
само прокурор практично позбавлений можливості оцінити об’єктивність отриманої відповіді, повноту заходів, вжитих на виконання
доручення, та правильність вжитих
заходів. Така оцінка можлива лише
з плином часу і при спостереженні
за динамікою роботи органу або
особи відносно сфери, в якій проводилася така перевірка. Доручення
керівникам щодо проведення перевірок у підвідомчих оперативних
підрозділах, постанови та письмові
вказівки про проведення ОРЗ
з метою попередження та виявлення злочинів, розшуку осіб, які переховуються від органів досудового
розслідування, слідчого судді, суду,
ухиляються від відбування кримі-
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деталізується також у наказі Генеральної прокуратури України
№ 4/1гн (Наказ № 4/1гн) від 3 грудня 2012 р. (пункт 6.3). До вказівок
прокурора пред’являються ті самі
вимоги, що й до постанови (ст. 110
КПК України). Кожна вказівка прокурора має бути законною, обґрунтованою та мотивованою, відповідати вимогам доцільності, виходити із
ситуації, що склалася у справі, та
реально мати можливість бути виконаною. Письмові вказівки прокурора з питань здійснення ОРД повинні відповідати на питання, що і
як робити, та мають на меті заповнити прогалини, виявлені прокурором при здійсненні ОРД. Окрім того,
неналежне виконання письмових
вказівок прокурора є підставою для
проведення перевірки законності
здійснення ОРЗ. Вказівки прокурора можуть мати й певне координуюче значення (наприклад, щодо узгодження дій оперативного,
слідчого підрозділів та процесуального керівника у кримінальному
провадженні з метою встановлення
місцезнаходження злочинця).
Із наведеного можна зробити
висновок про те, що прокурор при
здійсненні нагляду за органами, які
проводять ОРД, виконує двоєдине
завдання: забезпечення ефективної
протидії злочинності та охорону
недоторканності особи, її прав і законних інтересів. Ураховуючи специфічність проведення ОРД (таємність), прокурору при наданні
вказівок слід пам’ятати, що тут
оперативні підрозділи діють самостійно, на власний розсуд визначаючи вид заходу, спосіб виконання,

засоби, що будуть застосовуватись,
терміни, конкретних виконавців.
Отже, прокурор здійснює нагляд
не за самою ОРД, не за «технологією» її проведення, а за законністю
цієї діяльності. Закон не обмежує
коло питань, з яких прокурор має
право давати вказівки.
Наразі загальноприйнятим вважається, що прокурор у вказівках,
котрі надаються в ОРС, не має права
вказати вид заходу, як це він робить
у кримінальному провадженні,
оскільки оперативний підрозділ це
може розцінити як втручання в методи проведення ОРД. Проведений
аналіз правозастосовної діяльності
прокурора під час здійснення нагляду за ОРД засвідчує недоцільність
існування таких обмежень. Як правило, у 80 % випадків оперативні
працівники обмежуються лише
тим, що за тиждень після заведення
ОРС ініціюють проведення такого
виду оперативно-технічних заходів
(ОТЗ), як зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж,
що закінчується, переважно, безрезультатно.
Водночас при перевірці прокурором даної ОРС оперативний працівник ініціативно доповідає, що
представники злочинного світу
дуже добре обізнані з методами роботи оперативних служб і в жодному разі не будуть відкрито говорити телефоном про сам процес
скоєння злочину. Якщо навіть
і скажуть, то в зашифрованій формі, іншим телефоном. Тобто проведення цього заходу в 90 % не матиме результату. Разом з цим прокурор
з оперативним працівником у ході
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дення справи минуло, наприклад,
2 місяці та в ній міститься документ про те, що об’єкт ОРС відмовився від вчинення злочину з незалежних від нього «поважних
причин» (об’єкт ОРС після її заведення дізнався про свою тяжку
хворобу, звільнили з роботи і немає
можливості скоїти злочин, який він
готував, відмовили у відкритті візи
тощо). Якщо це так, то який приблизний зміст такої вказівки має
бути? (На сьогодні практика йде
шляхом надання вказівки з вимогою «привести ОРС у відповідність
до вимог Закону України «Про ОРД»).
На нашу думку, такий підхід до
змісту вказівок під час правозастосовної діяльності прокурора, який
існує роками, потребує перегляду.
Вказівки прокурора мають бути
чіткими, мотивованими, конкретними, щоб не допускати подвійного їх трактування.
Актуальним є питання надання
згоди прокурора на продовження
строку проведення ОРД (пункт 5 ч. 3
ст. 14 Закону України «Про ОРД»).
На нашу думку, відмова у погодженні такого роду постанов є однією з форм реагування прокурора
на усунення порушень законності
при здійсненні ОРД ще на початковому етапі здійснення ОРЗ. Такому
погодженню передує складання
відповідної довідки згідно з вимогами секретного діловодства,
і у випадку відмови в погодженні
даної постанови вона повертається
керівнику органу, в складі якого діє
оперативний підрозділ, відповідним листом із викладенням мотивів відмови. Тобто, відбувається

№ 5 (179) травень 2016

вказаної бесіди доходять спільної
думки, що у вищевказаній ОРС доцільно провести такі види ОТЗ,
як спостереження за особами,
їх аудіо-, відеоконтроль, аудіо- та відеоконтроль місця, яке винайняли
для відсиджування незаконні мігранти, тощо, але в подальшому
оперативні працівники не поспішають проводити такі заходи, оскільки
у них немає часу для їх проведення,
відсутні технічні засоби та ін.
Власне кажучи, на нашу думку,
доцільно переглянути загальноприйняте положення про те, що прокурор не має права у вказівках зазначати вид заходу (наприклад, провести
такий перелік ОТЗ: 1, 2, 3 і т.д.), який
доцільно проводити під час ОРД,
оскільки твердження, що це буде
втручанням у методи ОРД, є безпідставним. За своєю правовою природою методи ОРД є не тільки самостійними правовими категоріями,
але й незалежними способами застосування того чи іншого виду заходу.
Останні, у своє чергу, служать фактичною основою для вибору методів
ОРД, оскільки методи ОРД – це тактичні комбінації діяльності оперативного працівника щодо здійснення
того чи іншого виду заходу. Важливо
відзначити, що законодавчих положень, які б містили заборону на вчинення таких дій прокурором, на сьогодні немає, але реалізація такого
права повинна здійснюватись із врахуванням меж та предмета ОРД.
Цікавим практичним питанням
у межах розглядуваного аспекту
є право прокурора надавати вказівки про закриття ОРС стосовно особи в тому випадку, якщо після заве-
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підвищення ефективності прокурорського нагляду в цій сфері,
оскільки прокурор ще раз має можливість перевірити ОРС, які можуть бути складними, тобто такими, що потребують значних затрат
та засобів і тому потребують додаткового часу, та такими, за якими діяльність проводиться не дуже
ретельно і не в повному обсязі (саме
в таких ОРС можливі підстави для
прокурорського реагування), і при
встановленні фактів неналежного
виконання оперативним підрозділом службових обов’язків – проводити відповідну перевірку, під час
якої вирішувати питання причин
надмірного проведення ОРЗ.
Реалізуючи наглядові повноваження, прокурори повинні користуватися своїм правом вимагати
для перевірки пояснення щодо порушень вимог закону та їх причин
від посадових осіб органів, які проводять ОРД (пункт 6 ч. 3 ст. 14 Закону України «Про ОРД», пункт 6.2
Наказу № 4/1гн). Мова в цьому випадку йде як про усні, так і про
письмові пояснення. Останні приєднуються до матеріалів прокурорської перевірки. Тому доцільно
відібрати пояснення від керівників
з приводу їхньої бездіяльності
та невиявлення означених порушень закону, а також від особи,
яка відповідає за виникнення таких
порушень.
Викликає особливу увагу повноваження прокурора при здійсненні
перевірки скарги на порушення законів органами, які проводять ОРД,
з ознайомленням, у необхідних випадках, з оперативно-розшуковими

матеріалами (пункт 7 ч. 3 ст. 14 Закону України «Про ОРД»). Вказана
обставина є підставою для проведення перевірки законності ОРЗ та
прийняття при цьому рішень (пункт 4
Наказу № 4/1гн). Для реалізації
цього повноваження прокурор виносить постанову, яка направляється керівнику відповідного оперативно-розшукового підрозділу.
Специфіка цього повноваження полягає в тому, що вимагає від прокурора, з одного боку, збереження
в таємниці відомостей, отриманих
від органів, які здійснюють ОРД,
а з іншого боку – обов’язкового інформування громадянина про результати його звернення.
Ще одним засобом реагування
прокурора на винесення посадовими особами органів, які проводять
ОРД, незаконних постанов про заведення або закриття ОРС, зупинення
або поновлення ОРД чи про інші рішення, що суперечать закону, є скасування своєю постановою вказаних незаконних рішень оперативних
працівників (пункт 8 ч. 3 ст. 14 Закону України «Про ОРД»). До інших
рішень, які може скасувати прокурор, слід віднести постанови про
об’єднання ОРС, про поставлення
особи на додатковий облік чи зняття її з такого обліку, оголошення
особи в державний розшук. У кожному випадку вирішення таких питань прокурору необхідно перевіряти обґрунтованість таких постанов і
відповідність їх матеріалам справи.
При встановленні фактів порушення вимог законодавства при веденні
ОРС – вирішувати питання про відповідальність винних осіб. Форма

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Водночас прокурор наділений
правом на притягнення до адміністративної відповідальності службових осіб органів, що здійснюють
ОРД. Це відбувається шляхом винесення мотивованої постанови
про ініціювання притягнення до
адміністративної відповідальності
(ст. 185-8 Кодексу України про
адміністративні правопорушення),
перевірки обставин її скоєння та
направлення матеріалів до органу,
який правомочний вирішувати питання про притягнення до адміністративної відповідальності.
Відзначимо, що, отримавши
інформацію про вчинення особами, які здійснюють ОРД, діянь, за
які Кримінальним кодексом України встановлено відповідальність,
прокурор вносить такі відомості до
ЄРДР, розпочинає досудове розслідування та вживає заходів, щоб
особу, яка їх вчинила, було притягнуто до кримінальної відповідальності відповідно до закону.
До наступної групи засобів реагування прокурора можна віднести
міжвідомчі, оперативні та координаційні наради. Важливо відзначити,
що на прокуратуру покладено
обов’язок здійснювати нагляд за додержанням законів органами, які
здійснюють ОРД, та координувати
при здійсненні цього нагляду діяльність правоохоронних органів (ст. 25
Закону України «Про прокуратуру»). Тобто на прокуратуру покладено обов’язок зі здійснення координації у межах нагляду за додержанням
законів при проведенні ОРД.
Таким чином, реагування органів прокуратури на порушення за-
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та зміст такої постанови виходитимуть із вимог положення ст. 110
КПК України.
Розкриваючи засоби реагування
прокурора на виявлені порушення
закону під час здійснення ОРД,
звернемо увагу на право прокурора
ініціювати питання про притягнення працівників оперативних підрозділів до дисциплінарної відповідальності. Успішність реалізації
цього права прокурора пов’язана з
двома аспектами. Перший – в ОРД
беруть участь: посадові особи органів, які здійснюють цю діяльність
на гласній основі; штатні негласні
працівники цих органів, особи, які
надають допомогу цим органам на
конфіденційній основі; особи, які
надають допомогу цим органам на
неконфіденційній основі. Порушувати питання про притягнення до
дисциплінарної відповідальності
тих, хто працює на негласній основі, конфіденційно, майже неможливо, оскільки відомості про цих осіб
прокурор може одержати тільки за
їх згодою. Другий аспект – це особливий порядок відповідальності
службовців, а також осіб, на яких
поширюється дія дисциплінарних
статутів. Військовослужбовці, які
здійснюють ОРД, працівники органів національної поліції, органів
Державної податкової служби,
Управління державної охорони,
органів і установ Державного департаменту з питань виконання покарань несуть відповідальність за
правопорушення відповідно до нормативно-правових актів, які регламентують порядок проходження
служби в указаних органах.
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кону може відбуватися лише в передбачених
законом
формах.
Прокуратурою обов’язково має
бути встановлено порушення закону, після чого точно й у межах ком-
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петенції використано весь передбачений законодавством арсенал
засобів прокурорського реагування з метою його усунення та недопущення в подальшій діяльності.
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виявлені порушення закону під час здійснення оперативно-розшукової
діяльності.
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Суттєвим кроком на шляху демократизації органів влади
та надійного захисту прав людини є запровадження і абсолютизація судового контролю, який поширюється на всі
правовідносини.
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З

му та кримінальному процесі України визнається однією з актуальних
проблем юридичної науки і правозастосовної діяльності.
Окремі аспекти правової регламентації та здійснення судового
контролю на стадії досудового слідства розглядались у працях таких
українських і закордонних вчених,
як: С.А. Альперт, Д.М. Бакаєв,
О.М. Бандурка, Т.Б. Вільчик, В.І. Галаган, І.В. Гамалій, Ю.М. Грошевий,
Л.М. Давиденко, А.Я. Дубинський,
В.С. Зеленецький, О.В. Капліна,
Є.Д. Лук’янчиков, В.Т. Маляренко,
О.Р. Михайленко, М.М. Михеєнко,
Д.Й. Нікіфорчук, В.Т. Нор, М.А. Погорецький, О.П. Снігерьов, С.М. Стахівський, В.М. Тертишник, А.Р. Туманянц, Л.Д. Удалова, О.Г. Шило,
М.Є. Шумило, В.П. Шибіко, та інших.
З урахуванням сучасних змін
у кримінальному процесуальному
законодавстві в науці кримінального процесу досить чітко простежується тенденція виваженого ставлення до питань визначення
сутності, призначення, функцій та
меж судового контролю, що здійснюється слідчим суддею на досудових стадіях кримінального провадження, з огляду на визначення
останнього як самостійної функції
органів судової влади у кримінальному судочинстві. Разом з тим питання здійснення судового контролю та прокурорського нагляду в їх
сукупності у оперативно-розшуковому процесі як дослідчій стадії
кримінального процесу достатньою
мірою, на нашу думку, не досліджено.
Метою статті є висвітлення на
основі ґрунтовного аналізу норма-
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а твердженнями фахівців,
«конституційна юрисдикція
України сприйняла основні
риси європейської моделі судового
контролю» [1, 3]. Під юрисдикцію судів підпадає вирішення всіх спорів,
що виникають у державі. На думку
декотрих науковців, «судова влада за
своїм призначенням і функціональними особливостями має особливу перевагу перед іншими гілками
влади. І полягає ця перевага в тому,
що не існує такої діяльності держави
в особі її органів, яка не підлягала б
судовому контролю» [2, 16].
Ш.-Л. Монтеск’є зазначав, що
судова влада за своїм призначенням є владою регулюючою й необхідна задля того, щоб утримати від
крайнощів законодавчу та виконавчу влади [3, 290].
Норми передусім чинної Конституції України дають підставу для
виділення в діяльності судової влади
крім виняткової функції правосуддя
ще й контрольної функції в оперативно-розшуковому та кримінальному процесі. З огляду на це, в системі
юридичних гарантій забезпечення
дотримання закріплених Конституцією України прав і свобод людини
і громадянина на досудових стадіях
кримінального процесу особливого
значення набуває судовий контроль [4, 324].
Вітчизняними науковцями проблема формування та функціонування інституту судового контролю за
проведенням оперативно-розшукових заходів і слідчих дій, що обмежують конституційні права і свободи
громадян, в оперативно-розшуково-
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тивно-правових і доктринальних
положень, а також сучасної практики особливостей судового контролю та прокурорського нагляду
в оперативно-розшуковому процесі, обґрунтування необхідності
у проведенні їх подальшого наукового дослідження.
Повноваження і роль судової
влади щодо захисту прав людини,
суть та межі судового контролю за
їх дотриманням є одними із дискусійних питань, що обговорюються
фахівцями різних галузей юридичної науки, проте не знаходять однозначної відповіді.
Якщо обмежитися сферою кримінального судочинства, то судова
влада, поряд із відправленням правосуддя, проявляється також через
здійснення контролю за законністю
й обґрунтованістю дій і рішень органів та посадових осіб при здійсненні досудового провадження; винесення окремих ухвал і постанов;
судову перевірку вищими судами
законності й обґрунтованості рішень
судів нижчого рівня; тлумачення
Конституції і законів; роз’яснення
чинного законодавства на основі даних судової практики [5, 12].
Потребує вирішення проблема
визначення співвідношення таких
форм реалізації судової влади
у кримінальному судочинстві,
як здійснення правосуддя і судовий
контроль за законністю дій та рішень у ОРД і досудовому провадженні. У теорії оперативнорозшукового та кримінального процесу відсутні одностайні думки
щодо розв’язання цієї проблеми.
Одні автори вважають, що судовий

контроль не є відправленням правосуддя і становить самостійну судову функцію. На думку інших авторів, він виступає елементом
правосуддя, видом правосуддя,
особливою формою відправлення
правосуддя, і усі форми судового
контролю охоплюються поняттям
«правосуддя».
Така ж розмаїтість суджень обумовлена відсутністю в теорії кримінального процесу і чинному законодавстві дефініції «правосуддя».
У науковій літературі визначені
риси, що відрізняють правосуддя
від інших видів державної діяльності: а) здійснення тільки у конкретний спосіб, передбачений законом;
б) здійснення з дотриманням особливого порядку (процедури), детально регламентованого законом;
в) здійснення тільки особливим органом – судом; г) прийняття іменем
України акта правосуддя, що має
загальнообов’язкову силу [5, 11–13].
І хоча більшість авторів у цілому не
заперечують зазначених ознак правосуддя, полеміка точиться щодо
конкретних способів (видів, форм)
здійснення цієї діяльності [6, 34].
Також не досягнуто єдності
у поглядах про зміст діяльності
щодо здійснення правосуддя в кримінальному провадженні. Деякі
вчені-процесуалісти розглядають
відправлення правосуддя лише
як діяльність суду з розгляду кримінальних справ судом першої інстанції, інші автори до цього поняття включають і діяльність суду
у вищих інстанціях. Зокрема,
В. Стефанюк наголошує на тому,
що головним завданням суду
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А.Р. Туманянц, яка обґрунтовує виділення таких ознак: 1) у ході здійснення цієї діяльності не вирішуються питання про винність або
невинність особи, яка притягується до кримінальної відповідальності; 2) основним предметом цієї діяльності є перевірка правомірності
застосування до осіб заходів процесуального примусу, які обмежують конституційний принцип недоторканності особи; 3) суд здійснює перевірку рішень органів досудового слідства, пов’язаних із закінченням провадження у справі в цілому в досудових стадіях процесу [8, 9].
Вченими-процесуалістами Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого надано
таку дефініцію: «Судовий контроль
у кримінальному провадженні являє собою окремий напрям діяльності суду, який здійснюється під час
досудового розслідування слідчим
суддею, сутність якого полягає
у контролі за дотриманням прав,
свобод та інтересів осіб при проведенні слідчих (розшукових) дій
і негласних слідчих (розшукових)
дій, застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження,
проведенні інших процесуальних
дій та прийнятті процесуальних
рішень» [9, 3].
На думку О.В. Кондратьєва, судовий контроль є одним із напрямків
реалізації судової влади і виконує самостійну кримінально-процесуальну функцію. Він полягає у здійсненні судом перевірочних дій, що мають
попереджувальний та правовідновлювальний характер, з метою забезпечення законності й обґрунтовано-
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є «розглядати й перевіряти достовірність наданих сторонами доказів, дати їм свою оцінку і викласти
її у своєму рішенні» [2, 17].
Ю.М. Грошевий зазначав, що
правосуддя щодо кримінальних
справ полягає в тому, що особливий незалежний орган держави –
суд – розглядає у встановлених законом процесуальних формах
і вирішує на основі закону, своєї
правосвідомості та внутрішнього
переконання кримінальні справи,
приймаючи щодо них від імені держави рішення про захист і відновлення порушеного права, а за необхідності – і про застосування
санкцій до винного або про відсутність правопорушення, що передбачалося, і про незастосування
санкцій [7, 126].
Спираючись на теоретичне дослідження та враховуючи точки
зору фахівців, слід зазначити, що
термін «судовий контроль» не тлумачиться будь-яким галузевим законом і його застосування має суто
теоретичний характер.
Для наукового аналізу терміна
«судовий контроль» у кримінальному судочинстві та формування
понятійного апарату вважаємо за
потрібне розглянути співвідношення понять «судовий контроль»
і «прокурорський нагляд», визначити їх зміст та форму, межі поширення юрисдикції суду на досудових
стадіях
кримінального
судочинства, співвідношення інших функцій судової влади та правоохоронних органів.
Загальну характеристику контрольної функції суду надано
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сті рішень і дій органів досудового
розслідування, які обмежують права
і свободи людини [10, 23].
Як зазначає М.А. Погорецький,
судовий контроль, котрий здійснює слідчий суддя, є важливим та
дієвим засобом забезпечення законності проведення негласних
слідчих (розшукових) дій [11, 272].
Зміст судового контролю, як
слушно зазначає О.І. Козаченко, –
це система передбачених законодавцем і здійснюваних у чітко визначеній процесуальній формі дій
(процедур) та рішень суду і сторін
щодо вирішення предмета контролю з метою: попередження незаконного порушення чи обмеження
конституційних прав громадян;
поновлення або компенсації порушених прав; скасування незаконних актів (визнання їх такими, що
не мають юридичної сили), винесених або отриманих із порушенням
установленої законодавцем процесуальної форми [12, 180].
Отже, «судовий контроль» доцільно розглядати як регламентовану Конституцією та Кримінальним процесуальним кодексом (далі –
КПК) України процесуальну діяльність суду, сутністю якої є контроль за законністю та обґрунтованістю визначених у законі дій та
рішень органів досудового розслідування, які суттєво обмежують
конституційні права учасників
процесу, ця діяльність спрямована
на розв’язання правового конфлікту, що виникає між сторонами обвинувачення та захисту на досудових стадіях кримінального процесу [13, 19].

На думку С.Г. Герасименка, зміст
поняття судового контролю повинен включити в себе такі ознаки, як
мета, завдання, підстави та порядок
такої діяльності суду, а не лише
один чи декілька його елементів.
У зв’язку з цим «судовий контроль»
визначається ним як здійснювана
у встановленому законом порядку
діяльність суду, що ініціюється внесенням скарги чи подання з метою
перевірки законності та обґрунтованості обмеження конституційних
прав і свобод громадян або існуючих підстав доцільності такого
обмеження [14, 196].
Значення судового контролю полягає в тому, що завдяки діяльності
слідчого судді забезпечуються невідкладним судовим захистом права, свободи та інтереси учасників
ОРД і кримінального провадження,
а також створюються належні умови для реалізації засади змагальності під час досудового розслідування. Правозахисний характер
судового контролю обумовлює закріплення у ст. 206 КПК України
загальних обов’язків слідчого судді
щодо захисту прав людини.
За чинним КПК України судовий контроль має декілька окремих
напрямків, які, виходячи із конкретних завдань, розрізняються за
процесуальною формою, суб’єктним складом учасників провадження, засобами доказування, рішеннями слідчого судді тощо [9, 3].
Його сутність полягає у здійсненні слідчим суддею контролю за
законністю та обґрунтованістю рішень і дій (бездіяльності) службових осіб органів, що здійснюють
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жання законності органами, які
здійснюють ОРД, є насамперед
прокурорський нагляд [16, 272].
Питання щодо сутності прокурорського нагляду за додержанням
законів при здійсненні підрозділами ОВС оперативно-розшукової діяльності вже були предметом досліджень низки фахівців із теорії
ОРД, кримінально-процесуального
права, криміналістики та інших
юридичних наук, зокрема В.С. Бабкової, В.О. Глушкова, П.М. Каркача, І.М. Козьякова, М.Й. Курочки,
С.М. Піскуна, Г.П. Середи та ін.
Нагляд за додержанням законів
органами, що здійснюють ОРД,
дізнання й досудове слідство, є однією з функцій прокуратури, яка
отримала своє закріплення у Конституції України. Виділення цієї
діяльності прокуратури в самостійний напрямок обумовлене, головним чином, двома факторами.
З одного боку, важливістю тієї сфери правоохоронної діяльності, яка
називається боротьбою зі злочинністю. З іншого – при здійсненні
ОРД, провадженні НСРД під час
досудового слідства неминуче зачіпаються, а іноді й суттєво обмежуються права та законні інтереси
громадян, гарантовані Конституцією й іншими законами: право на
свободу, на таємницю листування,
телефонних переговорів, на свободу пересування тощо.
Таким чином, поняття «прокурорський нагляд» та «законність»
перебувають у нерозривному взаємозв’язку. Тобто принцип законності належить до центральних, основних
принципів
діяльності
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ОРД, слідчого і прокурора; обмеженням при проведенні ОРД та досудового розслідування конституційних прав людини шляхом
застосування заходів забезпечення
кримінального провадження, проведенням окремих оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) та негласних слідчих
(розшукових) дій (далі – НСРД)
і рішень вказаних органів.
Процесуальним результатом судового контролю є винесення загальнообов’язкового, законного,
обґрунтованого і справедливого
судового рішення, втіленого у відповідну процесуальну форму, яке
забезпечується примусовою силою
держави [12, 181].
Узагальнюючи вищенаведені
думки, вважаємо, що судовий контроль на досудових стадіях кримінального провадження – це закріплена в Конституції України,
кримінальному процесуальному та
оперативно-розшуковому законодавстві діяльність слідчого судді,
яка реалізується ним у встановленій
законом процесуальній формі та
спрямована на додержання прав
і свобод людини, а також на забезпечення законності й обґрунтованості
дій і рішень органів та їх службових
осіб, що здійснюють ОРД і досудове
розслідування у кримінальному
провадженні [4, 325].
У процесі побудови демократичної правової держави значну
роль, як зазначає М.Й. Курочка, відіграє прокуратура як самостійна
державно-правова інституція, як
спеціалізований орган законності
[15, 75]. Дієвою гарантією додер-
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правоохоронних органів. Цей принцип в ОРД набуває особливого значення, тому означена діяльність відбувається переважно в негласних
формах і не може контролюватися
в такому ступені, як, наприклад,
адміністративна чи слідча робота.
Як підкреслює О.М. Бандурка,
сутність вказаного принципу полягає в тому, що посадові особи органів внутрішніх справ, які здійснюють ОРД, а також особи, які
сприяють її здійсненню або контролю і нагляду за нею, зобов’язані виконувати вимоги законодавства в
точній відповідності до їхнього змісту. Будучи принципом і методом
суспільних відносин, режимом соціального життя, законність є складовою частиною механізму регулювання
суспільних
відносин,
представляє собою обов’язкову умову правопорядку, державної і громадської дисципліни, важливий елемент демократії та культури [16, 88].
Як зазначає Г.П. Середа, зміст
законності можна конкретизувати
такими ознаками: 1) мова йде про
дотримання не розпоряджень нормативних актів, а правових норм, тобто
права загалом і правових звичаїв зокрема; 2) законність має характеризувати не тільки поведінку осіб, а й відповідність законів праву; 3) законність як правовий режим певною мірою відображається в суспільній правосвідомості та стає принципом права, тобто має власні об’єктивну
та суб’єктивну сторони [17, 11].
Таким чином, саме поняття «законність» в ОРД потребує визначення предмета і об’єкта прокурорського нагляду в цій сфері.

Із питань визначення предмета
і об’єкта прокурорського нагляду
за законністю в оперативно-розшуковій діяльності, а особливо у зв’язку із суттєвими змінами, які відбулися останнім часом у законодавстві, що регламентує діяльність
органів прокуратури України, досі
тривають дискусії. Висловлено багато різних точок зору як щодо його
змісту, так і щодо напрямків (сфер)
його здійснення.
Законом України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. [18]
предмет нагляду фактично зводився до завдань прокурорського нагляду (ст. 29) або до виконання законів (ст. 19). Натомість чинним
Законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. предмет
та завдання нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють ОРД, дізнання та досудове слідство, не визначені взагалі. Лише
зазначено, що прокурор здійснює
нагляд за додержанням законів органами, що провадять ОРД, дізнання, досудове слідство, користуючись при цьому правами і виконуючи
обов’язки, передбачені Законом
України «Про оперативно-розшукову діяльність» та Кримінальним процесуальним кодексом України [19].
Поряд із цим прокурорський
нагляд спрямований на виконавчу
діяльність піднаглядних прокуратурі органів, саме прокурор аналізує, оцінює (об’єкт нагляду) суспільні правовідносини з погляду
дотримання матеріального й процесуального законодавства.
Слушне визначення предмета
прокурорського нагляду в дослі-
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осіб, що переховуються від органів
розслідування, слідчого судді,
суду чи ухиляються від відбування
покарання; д) використанні фактичних даних, отриманих у результаті ОРД, в якості доказів у кримінальному провадженні [21].
На підставі вищезазначеного
можна дійти таких висновків.
Сучасною правовою наукою
певною мірою досліджені питання
організації та здійснення судового
контролю і прокурорського нагляду за додержанням законності в
оперативно-розшуковому процесі.
Разом з цим останнім часом відбулися концептуальні зміни в національному кримінальному процесуальному, оперативно-розшуковому
законодавстві, розпочата та триває
глибока реорганізація органів прокуратури зі зміною кадрового потенціалу, й насамперед керівної
ланки. До органів прокуратури на
службу за конкурсом вступають
особи, діяльність яких ніколи не
була пов’язана з діяльністю правоохоронних органів. Більшість із вказаних осіб під час отримання загальної юридичної освіти не
вивчали навіть основ оперативнорозшукової діяльності.
Отже, потребує подальших досліджень сутність предмета судового контролю та прокурорського
нагляду в їх сукупності через визначення їх функціональної спрямованості, тобто тих елементів, які
дають змогу окреслити форми, методи та межі контролю і нагляду
в оперативно-розшуковому процесі.
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джуваній сфері надано І.М. Козьяковим, який вважає, що предметом
нагляду виступає додержання
відповідними оперативними підрозділами державних органів, які
здійснюють ОРД, установленого
порядку здійснення оперативнорозшукових заходів, а також законність рішень, прийнятих ними [20, 83].
Узагальнюючи наведені думки,
зазначимо, що предметом прокурорського нагляду є дотримання
встановлених Конституцією України прав і свобод людини і громадянина, а також законність у діяльності (бездіяльності) службових осіб
органів, що здійснюють ОРД.
Поняття прокурорського нагляду за додержанням законів у оперативно-розшуковій діяльності визначається як правовий аналіз
стану справ щодо додержання законності як принципу, режиму та
методу діяльності підрозділів органів внутрішніх справ, які в процесі виконання своїх цілей, завдань
і функцій застосовують оперативнорозшукові заходи, способи, форми, прийоми та засоби.
Таким чином, прокурорський
нагляд у сфері ОРД має здійснюватися з метою забезпечення додержання вимог Закону при: а) пошуку
і фіксації фактичних даних про
протиправні діяння окремих осіб
та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом
України; б) розшуку осіб, що
безвісно зникли, і при виявленні
невпізнаних трупів; в) розшуку
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Соколкін В., Чуприна Ю. Судовий контроль та прокурорський
нагляд у оперативно-розшуковому процесі. Сучасний стан наукової
розробленості.
Використовуючи результати змістовного дослідження чинного законодавства України, літературних джерел, у статті проведено аналіз сучасного стану наукової розробленості та нормативно-правового регулювання
судового контролю і прокурорського нагляду в оперативно-розшуковому
процесі. З урахуванням концептуальних змін у національному кримінальному процесуальному, оперативно-розшуковому законодавстві, проведення глибокої реорганізації та оновлення органів прокуратури обґрунтовується авторська позиція щодо необхідності подальших наукових
досліджень питань організації та здійснення судового контролю і прокурорського нагляду в оперативно-розшуковому процесі.
Ключові слова: судовий контроль; прокурорський нагляд; оперативнорозшукова діяльність; оперативно-розшуковий процес.
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Соколкин В., Чуприна Ю. Судебный контроль и прокурорский
надзор в оперативно-розыскном процессе. Современное состояние
научной разработки.
Используя результаты содержательного исследования действующего
законодательства, литературных источников, в статье проведен анализ
современного состояния научной разработки и нормативно-правового регулирования судебного контроля и прокурорского надзора в оперативно-розыскном процессе. С учетом концептуальных изменений в национальном
уголовном
процессуальном,
оперативно-розыскном
законодательстве, проведения глубокой реорганизации и обновления органов прокуратуры обосновывается авторская позиция необходимости
дальнейших научных исследований вопросов организации и осуществления судебного контроля и прокурорского надзора в оперативно-розыскном процессе.
Ключевые слова: судебный контроль; прокурорский надзор; оперативнорозыскная деятельность; оперативно-розыскной процесс.
Sokolkin V., Chupryna Y. Judicial control and prosecutor’s supervision
in the special investigation process. Current state of research.
The paper provides an analysis of the current state of scientiﬁc development
and legal framework of judicial control and prosecutor’s supervision in the
special investigation process, based on the results of an informative study of the
effective legislation and literary sources. The author’s position regarding the
need of further research of issues of organization and realization of judicial
control and prosecutor’s supervision in the special investigation process is
substantiated with due account for conceptual changes in national criminal
procedure and special investigation legislation and deep reorganization of the
prosecution authorities.
Keywords: judicial control; prosecutor’s supervision; special investigation
activity; special investigation process.
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Сучасний рівень
висвітлення діяльності
органів прокуратури
у ЗМІ: порівняльний аналіз

прокурор Київської місцевої прокуратури
№ 6, юрист 2 класу, здобувач Національної
академії прокуратури України
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Андрій ТКАЧ,

Згідно з пунктом 9 ст. 3 Закону України «Про прокуратуру»
від 14 жовтня 2014 року, однією з найважливіших засад у діяльності органів прокуратури є прозорість, що забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади прокурора,
вільним доступом до інформації довідкового характеру, наданням на запити інформації, якщо законом не встановлено
обмежень щодо її надання [1].
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итання висвітлення діяльності органів прокуратури
у засобах масової інформації залишаються актуальними.
Зокрема, у ст. 6 нового Закону України «Про прокуратуру» встановлено,
що органи прокуратури не менш як
двічі на рік інформують суспільство
про свою діяльність шляхом повідом
лень у засобах масової інформації.
Генеральний прокурор України
особисто не менше одного разу на
рік звітує перед Верховною Радою
України на пленарному засіданні
про діяльність органів прокуратури
шляхом надання узагальнених статистичних та аналітичних даних [1].
Указане положення нещодавно
було втілене у змістовній інформації, підготовленій Генеральною
прокуратурою України на виконання вимог ст. 6 Закону України «Про
прокуратуру» та надісланій до Верховної Ради України. У звіті з використанням інформаційних графіків
узагальнено статистичні та аналітичні матеріали про роботу органів
прокуратури України за 2015 рік,
зокрема значну увагу приділено
стану досудового розслідування
злочинів, вчинених під час Революції Гідності [2].
Як зазначено у ст. 6 Закону
України «Про прокуратуру», керівники регіональних та місцевих прокуратур на відкритому пленарному
засіданні відповідної ради, на яке
запрошуються представники засобів масової інформації, не менш як
двічі на рік зобов’язані інформувати
населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про

результати діяльності на цій території шляхом надання узагальнених
статистичних та аналітичних даних. Інформація про діяльність прокуратури оприлюднюється в загальнодержавних і місцевих друкованих засобах масової інформації та
на офіційних веб-сайтах органів
прокуратури. Органи прокуратури
оприлюднюють видані ними нормативно-правові акти з питань організації та діяльності прокуратури
України в порядку, встановленому
законом.
До проблематики висвітлення діяльності органів прокуратури у засобах масової інформації зверталися такі науковці, як В.Б. Авер’янов,
В.І. Андрейцев, О.Б. Андреєва,
Ю.П. Битяк, Т.І. Возна, В.М. Гаращук, С.Г. Гречанюк, Є.В. Додін,
Є.Є. Додіна, В.К. Колпаков,
В.А. Комаров, В.В. Конопльов,
М.В. Косюта, В.А. Ліпкан, Н.П. Матюхіна, Т.Є. Мироненко, О.М. Музичук, та ін. Проте більшість вчених
розглядали питання реалізації
принципу гласності у діяльності органів прокуратури фрагментарно,
в основному в контексті організації
роботи в органах прокуратури
України.
На думку автора, слушним
є твердження науковця М.В. Косюти, що принцип гласності в діяльності прокуратури має досить велике значення і впливає на
цілий комплекс суспільних відносин:
– дає змогу прокуратурі реалізовувати свою правовиховну роль;
– сприяє контролю суспільства
за діяльністю прокуратури;

ПРОЗОРІСТЬ І ВІДКРИТІСТЬ
Крім цього, на керівників прокуратури усіх рівнів покладено
обов’язок оперативно реагувати на
критичні публікації та повідомлення про роботу органів прокуратури, а за наявності подій, що набули
значного суспільного значення або
резонансу, в межах компетенції надавати офіційні коментарі щодо
встановлених обставин, чинного
законодавства та вжитих органами
прокуратури заходів. Наказом
№ 218 перед прокурорами поставлено вимогу невідкладно доносити
до громадськості соціально значиму
інформацію з використанням усіх
доступних медійних засобів [4].
На управління зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури
України покладено завдання забезпечити проведення єдиної інформаційної політики органів прокуратури, координувати роботу
прес-секретарів та інших визначених працівників регіональних прокуратур, надавати їм методичну
і практичну допомогу в реалізації
принципу гласності в діяльності
органів прокуратури. Також управління зв’язків із громадськістю
та засобами масової інформації
Генеральної прокуратури України
повинно здійснювати аналіз інформаційного простору щодо висвітлення діяльності органів прокуратури у засобах масової інформації, виявляти матеріали критичного характеру щодо роботи прокуратур нижчого рівня та надсилати відповідну інформацію для
реагування до регіональних прокуратур [4].
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– використовується для формування адекватної і зваженої громадської думки про діяльність прокуратури та її органів;
– дозволяє прокурорам підвищувати ефективність наглядових
заходів і застосування інших конституційних повноважень;
– здійснюється інформування
прокурорами органів державної
влади та органів місцевого самоврядування про стан законності та
заходи щодо її зміцнення [3].
З метою реформування та наближення діяльності органів прокуратури до вимог сучасності
18 вересня 2015 р. видано наказ Генерального прокурора України
«Про організацію інформування
суспільства щодо діяльності органів прокуратури України» за № 218
(далі – Наказ № 218), який замінив
попередній галузевий наказ Генерального прокурора України № 11
від 30 серпня 2014 р.
Згідно з Наказом № 218, для
максимально повного й об’єктивного донесення до громадськості
інформації про діяльність органів
прокуратури представникам прокуратури необхідно систематично
брати безпосередню участь у заходах медійного характеру (брифінгах, прес-конференціях, телеі радіоефірах, інтерв’ю тощо). Пріоритетного значення слід надавати
оприлюдненню інформації суспільно важливого характеру з питань діяльності прокуратури, передусім про результати роботи, які
реально сприяли відновленню або
зміцненню законності та правопорядку [4].
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Проаналізовані нами статистичні дані з офіційного сайту Генеральної прокуратури України свідчать про те, що в цілому
законодавчі вимоги щодо висвітлення діяльності органів прокуратури у ЗМІ виконуються на належному рівні. З початку 2014 року
спостерігається позитивна тенденція до збільшення загальної кількості виступів працівників органів
прокуратури. Також відбувається
якісний перерозподіл висвітлення
інформації, підготовленої за наслідками діяльності органів прокуратури, у бік більш прогресивних засобів масової інформації,
зокрема електронних ЗМІ.
Таким чином, з облікованих
у 2014 році 76 299 виступів у масмедіа 13 197 припало на друковані
ЗМІ (1410 – центральні, 11 482 – регіональні), а 11 463 – на електронні
ЗМІ, що свідчить про широке використання цього сучасного засобу
масової інформації, набагато оперативнішого і швидшого для передачі новин, в інформуванні громадян про діяльність органів
прокуратури.
Водночас у 2014 році востаннє
до обліку статистичних відомостей
Генеральної прокуратури України
потрапив такий вид ЗМІ, як радіо:
зареєстровано 5730 виступів з прокурорської тематики. Ні у 2015, ні
у 2016 роках радіо вже не потрапило до облікованих виступів. Попри
існуючу думку, що з кожним роком
дедалі менше абонентів користується радіоточками, оскільки їх витісняють електронні ЗМІ і телебачення, вважаємо, інформаційним

підрозділам органів прокуратури
не слід зовсім відмовлятися від радіо як медійного засобу. Оскільки
радіоприймачами користуються
чимало людей пенсійного віку, а
також значна кількість автомобілістів в Україні (за приблизними
підрахунками на початок 2016 року
на 1000 жителів країни припадає
близько 200 машин, в Києві цей показник становить – 353 [5]) слухають радіо під час поїздок, цей один
із найстаріших різновидів ЗМІ досі
має свою стійку аудиторію.
Також гадаємо, не слід відмовлятися від розділення статистичної
інформації про висвітлення діяльності прокуратури у центральних
та регіональних ЗМІ. Традиційно
центральні ЗМІ володіють більшою аудиторією, потужнішими
мережами розповсюдження – і виступи у таких мас-медіа мають
більший інформативний ефект, ніж
у регіональних, мережа розповсюдження яких обмежується територією адміністративно-територіальної одиниці, а призначення
розраховане на висвітлення місцевих новин. Тому, вважаємо, було
передчасним з 2015 року в статистичних звітах про роботу прокурора відмовлятись від розмежування
друкованих ЗМІ на центральні та
регіональні.
У 2014 році обліковано 9439 виступів у інформаційних агентствах, 41 596 інтернет-публікацій,
зокрема на офіційних сайтах органів прокуратури, 74 виступи у зарубіжних ЗМІ, акредитованих
в Україні, а також підготовлено 104
телепрограми, з яких десять транс-
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Отже, показник телевізійних виступів тільки за три місяці 2016 року зрівнявся з показником за увесь
2014 рік, що свідчить про позитивні
зрушення в організації прокурорських виступів та подання
інформації, підготовленої прокуратурами всіх рівнів до редакцій центральних телеканалів [2].
Слід зауважити, що з 2014 року
запроваджено представництво Генеральної прокуратури України у популярній мережі Facebook, до якої
мають доступ користувачі з усього
світу. Станом на початок квітня 2016
року 43 936 учасників Facebook підписались на розсилку новин сторінки Генеральної прокуратури України. Інструментальні можливості
такого сучасного засобу масової інформації, як соціальна мережа, дають змогу оперативно повідомляти
актуальні новини прокурорської діяльності, додавати відеозаписи виступів прокурорів різних рівнів та
проведення слідчих (розшукових)
дій, дозвіл на оприлюднення яких
надано процесуальними керівниками прокуратури, повідомляти представникам ЗМІ про заплановані
Генеральною прокуратурою заходи
для преси [6].
Крім цього, як позитивне зрушення слід відзначити й появу
у соціальній мережі Facebook власної сторінки Управління спеціальних розслідувань ГПУ, завдяки
якій широкі верстви населення мають доступ до інформації про хід
досудового розслідування актуальних кримінальних проваджень, зокрема розслідування злочинів,
вчинених під час Революції Гідно-
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лювались центральними телеканалами.
У 2015 році зареєстровано
81 366 виступів з тематики діяльності органів прокуратури у різних
видах ЗМІ, що на 5067 виступів
більше, ніж у попередньому році.
Висвітлення інформації щодо прокурорської діяльності розподілилось таким чином: друковані ЗМІ –
10 451 публікація; електронні
ЗМІ – 10 005, що свідчить про збереження паритету між традиційними і сучасними засобами масмедіа; інформаційні агентства –
10 871 виступ; публікації в Інтернеті –
49 491, виступів у акредитованих в
Україні зарубіжних ЗМІ – 97. Крім
цього, підготовлено 97 телепрограм, з яких 25 вийшли на центральних телеканалах, що в два
з половиною рази більше, ніж за
попередній рік.
Упродовж трьох місяців 2016 року зберігається позитивна тенденція зростання кількості виступів
у більш сучасних електронних медіа. Уперше за два роки кількість
висвітлень діяльності прокуратури
в електронних ЗМІ переважила
публікації у друкованій пресі.
Зокрема, тільки за три місяці обліковано 15 353 виступи, серед яких
на друковані ЗМІ припало 2263
публікації, на електронні ж – 2610.
Крім цього, інформаційні агентства розмістили 2501 виступ, офіційні сайти прокуратур різних рівнів – 7929 публікацій, акредитовані в Україні зарубіжні ЗМІ – 26.
Також підготовлено 15 телепрограм, з яких десять транслювали
центральні телевізійні канали.
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сті. Станом на початок квітня
2016 року уже 1752 користувачі
підписані на розсилку новин новоствореної сторінки. Водночас аудиторія читачів цієї актуальної на
сьогодні сторінки в соцмережі
значно ширша [7].
Отже, можемо зробити висновок,
що інформаційні підрозділи органів
прокуратури в цілому забезпечують потреби в інформуванні громадськості про діяльність органів
прокуратури, що підтверджують
наведені статистичні дані, порівняні нами за останні два роки. Однак у
сучасному суспільстві, де швид-

кість передачі інформації зростає
ледве не щодня, вважаємо, необхідно зберегти тенденцію щодо переважання кількості виступів у електронних засобах масової інформації
порівняно з друкованими та розширення представництва прокурорських підрозділів у соціальних мережах. Адже виклад актуальної
інформації про стан діяльності
органів прокуратури саме через
офіційні сайти та сторінки у соціальних мережах забезпечує належну швидкість і оперативність передачі відомостей громадськості та
представникам ЗМІ.
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Ткач А. Сучасний рівень висвітлення діяльності органів прокуратури у ЗМІ: порівняльний аналіз.
Проаналізовано рівень забезпечення органами прокуратури реалізації
принципу гласності та інформування суспільства. Здійснено порівняльний
аналіз рівня висвітлення роботи прокуратури у різних видах ЗМІ та тенденції, які спостерігались у період 2014–2016 років. Описано сучасні інструменти соціальних медіа, запроваджених керівництвом Генеральної прокуратури
України задля налагодження діалогу з громадськістю.
Ключові слова: гласність; порівняльний аналіз; інформування громадськості; публічність прокурорської діяльності.

Tkach A. The current level of coverage of the activities of the prosecution
in the media: a comparative analysis.
The article analyzes the level of providing prosecutors implementing the
principle of transparency and informing the public. The level of coverage of the
prosecutor’s ofﬁce in different types of media and the trends observed from 2014 to
2016 were analyzed. Describes the modern social media tools introduced by the
leadership of the General Prosecutor’s Ofﬁce of Ukraine to establish a dialogue
with the public.
Keywords: transparency; benchmarking; public awareness; publicity
prosecutorial activities.
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Ткач А. Современный уровень освещения деятельности органов прокуратуры в СМИ: сравнительный анализ.
Проанализирован уровень обеспечения органами прокуратуры реализации принципа гласности и информирования общественности. Произведен
сравнительный анализ уровня освещения работы прокуратуры в различных
видах СМИ и тенденции, которые наблюдались в период 2014–2016 годов.
Описаны современные инструменты социальных медиа, введенных руководством Генеральной прокуратуры Украины для налаживания диалога с общественностью.
Ключевые слова: гласность; сравнительный анализ; информирование общественности; публичность прокурорской деятельности.
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Проблемні питання,
шляхи їх вирішення

Ігор ЄФІМЕНКО,
капітан поліції,
кандидат юридичних наук
(Національна академія внутрішніх справ)

Ще на початку ХХ століття всесвітньовідомий німецький
державознавець професор Георг Еллінек зазначав, що
суверенна держава повинна характеризуватися своїм суверенітетом, незалежністю і самостійністю як у зовнішніх, так
і внутрішніх відносинах, що здійснюються через апарат державних органів при виконанні покладених на них відповідних державних функцій, тобто головних напрямків і видів
діяльності держави, які обумовлені її завданнями та цілями.
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дві його стадії, що полягають,
по-перше, в досудовому розслідуванні, формами якого є дізнання
і досудове слідство, а по-друге –
в судовому провадженні. При цьому єдиною службовою особою, на
яку було покладено повноваження
здійснювати досудове розслідування злочинів, є слідчий. Отже, можна зробити висновок, що слідчий
як суб’єкт кримінального провадження уособлює не тільки посаду,
а й орган. У зв’язку з цим його місце в системі вітчизняних і зарубіжних правоохоронних органів завжди було предметом обговорення не
тільки в теорії, а й на практиці, що
з урахуванням історичних подій
і стало передумовою невизначеності його статусу на відміну, наприклад, від органів прокуратури чи
суду. Вказане й зумовило вибір
нами даної теми дослідження.
Мета статті полягає у з’ясуванні
місця слідчого в системі правоохоронних органів України. Для досягнення зазначеної мети необхідно
вирішити такі завдання, які полягають у дослідженні історичних
аспектів стосовно формування підрозділів досудового розслідування
в системі вітчизняних правоохоронних органів, а також міжнародного
законодавства та науково-практичних поглядів щодо окресленого питання, за результатами яких зробити відповідні висновки.
З урахуванням законодавчих
ініціатив стосовно місця слідчого
в системі правоохоронних органів
нашої держави можна зазначити,
що остаточно змінити таке становище була покликана судово-
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науковій юридичній літературі функції держави за сферами її діяльності прийнято
поділяти на зовнішні та внутрішні.
До того ж, як переважно вважають
вчені та практики, до одних із найважливіших внутрішніх функцій
держави можна віднести правоохоронну діяльність (правопорядок),
метою якої, відповідно до потреб
суспільства, є охорона державного
(конституційного) ладу, прав і свобод людини, власності, громадського порядку, природних ресурсів, навколишнього середовища, а також
боротьба зі злочинністю [1, 95].
Особливе значення під час реалізації державою правоохоронної
функції відіграє інститут органів
розслідування, прокуратури та суду,
діяльність яких спрямована на розслідування та попередження кримінальних правопорушень, викриття
осіб, котрі їх вчинили, здійснення
правосуддя, підтримання державного обвинувачення в суді, а також вирішення питань, пов’язаних із виконанням судових рішень. У свою
чергу, порядок реалізації зазначеної
діяльності вітчизняним законодавством урегульований нормами Конституції України, Кримінального
процесуального кодексу (далі –
КПК) України, Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» та іншими правовими нормами.
Беручи до уваги вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство, можна зазначити, що кримінальне провадження на території
України визначається лише КПК
України, норми якого виділяють
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правова реформа кінця 80-х – початку 90-х років ХХ століття, мета
і завдання якої полягали у реформуванні діяльності правоохоронних
органів, включаючи органи дізнання, досудового слідства, прокуратуру та адвокатуру, відповідно до
міжнародних принципів і досвіду
європейських країн. Крім цього,
проведення реформи стосувалося й
основних принципів та норм судочинства, зокрема й затвердження в
державному механізмі судової влади як самостійної гілки влади разом
з законодавчою та виконавчою.
У свою чергу, результатом останньої повинно було стати прийняття
нової Конституції, Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів, законів, що визначають статус слідчого, регулюють діяльність
суду, прокуратури, оперативних
підрозділів, адвокатури, нотаріату
тощо. Однак через припинення
існування Радянської держави
судово-правову реформу не було
доведено до логічного завершення.
Нова судово-правова реформа
в нашій державі розпочалась за часів незалежності. Відповідно до цієї
реформи, у 2012 році був ухвалений
новий КПК України, а в 2015 році
органи міліції, як пережиток старої
правоохоронної системи, було реорганізовано в національну поліцію. У зв’язку з цим був ухвалений
Закон України «Про національну
поліцію», норми якого як у теорії,
так і на практиці зазнали детального обговорення. Так, з урахуванням предмета нашого дослідження
можна зазначити, що особливої
уваги заслуговує розділ III, яким,

відповідно до ч. 3 ст. 13, вперше за
всю історію вітчизняного кримінального процесу органи досудового розслідування були віднесені
до системи національної поліції
з відповідними змінами до ст. 38
КПК України.
Звертаючи увагу на історичні
аспекти формування органів досудового розслідування, слід вказати, що місце слідчих у системі вітчизняних правоохоронних органів
не завжди було однозначним.
На тій частині України, де встановилась радянська влада, діяли положення декретів Раднаркому про
суд. Відповідно до Декрету про суд
№ 2, повноваженнями проводити
досудове розслідування були наділені слідчі комісії у складі трьох
осіб, які обиралися Радою робітників, солдат, селян і козацьких депутатів. Крім цього, члени слідчих
комісій мали повне право звертатися по допомогу до органів Народної
міліції та Червоної гвардії.
26 жовтня 1924 року радянське
кримінальне процесуальне законодавство було доповнено нормами,
згідно з якими в державі встановлювалась єдина система органів
розслідування, що складалася з дізнання, слідства та прокуратури.
При цьому особлива увага приділялась слідчим підрозділам, оскільки
вони входили до структури суду та
одночасно виступали представниками наглядових органів і керівниками органів дізнання. Таке становище змінилося у 1928 році
з передачею судом до органів прокуратури функцій як досудового
слідства, так і нагляду за проведен-
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тами науково-практичних дискусій, слідчі підрозділи були ліквідовані з органів міліції, на їх основі
створені органи дізнання, на яких
покладалось проведення досудового розслідування у формі дізнання
за певною категорією кримінальних правопорушень.
У свою чергу, відповідно до
прийнятих Основ кримінального
судочинства СРСР (1958 року),
органи досудового розслідування
залишалися в прокуратурі, а також
вони створювалися в органах державної безпеки. Однак у зв’язку
з надмірним навантаженням на
слідчих прокуратури значна частина кримінальних проваджень для
подальшого розслідування передавалась підрозділам дізнання, що
й стало передумовою виникнення
слідчого апарату в системі органів
внутрішніх справ. Так, відповідно
до постанови Президії Верховної
Ради СРСР «Про надання права
проводити досудове слідство органам охорони громадського порядку» від 6 квітня 1963 р. та внесення
відповідних змін до КПК, у системі
органів внутрішніх справ було
утворено підрозділи досудового
розслідування. Зазначені зміни
в законодавстві дали міліції змогу
зосередитись на виконанні покладених на неї функцій, які полягали
в охороні громадського порядку,
швидкому проведенні оперативнорозшукових заходів, першочергових слідчих дій та виконанні доручень слідчого [2, 5–30].
Крім того, на створенні у 1963 році підрозділів досудового слідства
в органах внутрішніх справ законо-
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ням дізнання. Незважаючи на це,
в положеннях КПК УРСР слідчим
за погодженням з прокурором надавалося право передачі підрозділам дізнання матеріалів кримінальних проваджень для їх розслідувань, що в подальшому стало
правилом. У результаті працівники
міліції фактично були наділені
функціями проведення досудового
слідства за матеріалами, підслідними органам прокуратури. Усе це,
як наслідок, і спричинило в 1940 році, на рівні підзаконних нормативно-правових актів органів внутрішніх справ, віднесення до структури міліції слідчого апарату з
упровадженням посади слідчого
і старшого слідчого, а в 1951 році
в системі МВС СРСР були створені
окремі слідчі підрозділи, які в процесі своєї діяльності почали керуватися тими ж нормами, що й слідчі прокуратури. Така обставина
призвела до ускладнення роботи
органів міліції та відволікла їх від
виконання покладених на них
основних завдань, що полягали
в проведенні оперативно-розшукової діяльності. Це спричинило низку проблемних ситуацій, що стали
предметом обговорення як науковців, так і практиків під час прийняття у 1960 році нового КПК. Не визначеним було місце слідчого
апарату в системі правоохоронних
органів СРСР. Одні вчені висловлювали позицію щодо віднесення
його функцій до компетенції Міністерства юстиції, другі – до органів прокуратури, а треті – щодо передачі функцій слідства до органів
внутрішніх справ. Так, за результа-
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давець не зупинився, і вже в 1998 році, з відповідними змінами в кримінальному процесуальному законодавстві, такими функціями були наділені підрозділи податкової міліції
(органи, що здійснюють контроль за
додержанням податкового законодавства), а в 2012 і 2015 роках – органи Державного бюро розслідувань
та, відповідно, підрозділи детективів, підрозділи внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.
Таким чином, можемо зробити
висновок, що законодавець, враховуючи потреби практичної діяльності, постійно наділяв правоохоронні
органи функціями проведення досудового розслідування за відповідними категоріями злочинів. Але,
незважаючи на це, така позиція, на
нашу думку, не є цілком виправданою, оскільки, по-перше, такими
повноваженнями можна наділити
майже кожний із державних органів, і, по-друге, така обставина створила передумови незаконного впливу посадових осіб правоохоронних
органів, до складу яких входять підрозділи досудового розслідування,
на певні суспільні правовідносини з
маніпулюванням при цьому своїми
процесуальними повноваженнями.
Досліджуючи законодавство деяких європейських країн, слід зазначити, що на відміну від України
в Російській Федерації підрозділи
досудового розслідування входять
у склад Слідчого комітету Російської Федерації, органів Федеральної служби безпеки, органів внутрішніх справ та органів контролю за
оборотом наркотичних засобів

і психотропних речовин (ст. 151
КПК РФ). Натомість у Республіці
Білорусь проведення досудового
розслідування покладено на слідчих органів прокуратури, органів
внутрішніх справ, органів фінансового розслідування Комітету державного контролю Республіки Білорусь та органів державної безпеки
(ст. 182 КПК РБ), а відповідно до
кримінального процесуального законодавства Литовської Республіки
підрозділи досудового розслідування є в органах поліції, Служби охорони державних кордонів, Служби
спеціального розслідування, Військової поліції, Департаменту державної безпеки, Служби розслідування фінансових злочинів,
Митного департаменту й Департаменту протипожежної та рятувальної служби (ст. 165 КПК ЛР).
Дещо іншого тлумачення дотримуються кримінальні процесуальні
законодавства Федеративної Республіки Німеччина і Франції, де самостійні слідчі органи відсутні. Натомість під останніми законодавство
вищезазначених країн розуміє підрозділи, які були наділені прокурором правом проводити розслідування. До них можна віднести й
працівників поліції віком від 22 років зі стажем роботи на посаді детектива не менше двох років [3].
Така позиція законодавця визначена тим, що слідчий як один із
суб’єктів кримінального провадження був наділений державою
особливими повноваженнями, для
виконання яких він повинен:
1) мати фундаментальну, загальноюридичну й спеціалізовану підго-
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проведення досудового розслідування, що суперечить чинному вітчизняному законодавству про національну поліцію, яким на слідчих
було покладено виконання поліцейських функцій у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку, охорони прав і свобод людини,
інтересів суспільства і держави,
протидії злочинності, надання
в межах, визначених законом, послуг із допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних
причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Для виконання цього працівники поліції були наділені
повноваженнями щодо вжиття заходів для забезпечення публічної
безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших
публічних місцях, регулювання
дорожнього руху та здійснення
контролю за дотриманням Правил
дорожнього руху його учасниками,
а також рядом інших заходів, які за
своєю природою мають адміністративний характер (ст.ст. 2, 23
Закону України «Про національну
поліцію»).
Така обставина, на нашу думку,
є абсолютно невиправданою, адже
на практиці створює умови до відволікання слідчого від виконання
основних його функцій, що впливає на ефективність розслідуваної
ним справи та затягування її строків, а це, у свою чергу, суперечить
нормам вітчизняного кримінального процесуального законодавства й
створює умови впливу того чи ін-
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товку, різносторонні знання, ерудицію та високу правову культуру;
2) добре орієнтуватися в матеріальному та процесуальному законодавстві, мати відповідні знання
з методики і тактики розслідування кримінальних правопорушень,
використання спеціалістів та судовоекспертних установ, навички самостійного використання технікокриміналістичних засобів, вміти
правильно скласти процесуальні
документи;
3) правильно й професійно підходити до питання планування й організації розслідування кримінальних
правопорушень, мати достатньо
розвинуте професійне уявлення,
вміти максимально достовірно реконструювати у свідомості обставини, механізм і послідовність їх розвитку для того, щоб встановити
напрямок пошуку злочинця та іншу
доказову інформацію. Ефективність
цієї роботи залежить і від уміння
слідчого використовувати знання
окремих спеціалістів, які долучаються у ролі консультантів та за допомогою яких можна точніше змоделювати досліджувані обставини
[4, 6–10].
Такий законодавчий підхід зумовлений тим, що органи розслідування, на яких покладається одна
з найважливіших функцій кримінального провадження, повинні
бути незалежними у своїй діяльності не тільки від суб’єктів кримінального процесу, а й від інших
посадових осіб органів державної
влади.
У зв’язку з цим повноваження
слідчого мають зводитися лише до
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шого керівництва органів внутрішніх справ на об’єктивність у розслідуваній справі, з маніпулюванням
при цьому своїми повноваженнями,
щодо переміщення по службовій
кар’єрі працівника поліції (переведення, пониження, підвищення,
звільнення тощо). Дана ситуація
аналогічна тій, коли, наприклад, на
слідчих органів національної безпеки покладалася б розвідувальна
чи контррозвідувальна діяльність.
У свою чергу, зазначена обставина в науково-практичному колі
створила низку підходів до вирішення цієї проблематики, а саме:
1) визнати слідчих представниками судової влади, що дало б їм
змогу виконувати функції правосуддя та повернуло б таку посаду,
як судовий слідчий, запроваджену
в Російській імперії ще у 1864 році;
2) залишити за слідчими органів внутрішніх справ лише поліцейські повноваження, що полягають у припиненні правопорушень
та збиранні інформації у кримінальному провадженні, а слідчі
функції передати до органів прокуратури;
3) надати усім органам дізнання
і досудового слідства повноваження державного обвинувачення;
4) створити єдиний орган досудового розслідування, який би відповідав за проведення досудового
слідства;
5) наділити органи слідства повноваженнями дізнання й оперативнорозшукової діяльності для змен-

шення випадків незаконного порушення прав і свобод особи;
6) визнати слідчих державними
службовцями, діяльність яких стосовно служби в державних органах
регулювалася б відповідним законодавством про державну службу
[5, 102–105].
Таким чином, враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок,
що, незважаючи на таку велику кількість варіацій у науково- практичній
літературі стосовно реформування
органів досудового слідства, усі
вони направлені на наділення слідчих більшою самостійністю під час
проведення досудового розслідування. При цьому результатом такого
реформування є надання слідчому
притаманної лише йому функції, яка
полягала б у проведенні досудового
розслідування.
Беручи до уваги дану обставину,
на нашу думку, на сьогодні вирішити поставлене перед нами питання
можливо двома шляхами: по-перше, виділити підрозділи досудового
розслідування в окремі структурні
підрозділи того чи іншого правоохоронного органу або, по-друге,
ліквідувати слідчі підрозділи у правоохоронних органах і створити
єдиний орган виконавчої влади
з особливими повноваженнями, на
який би покладалося проведення
досудового розслідування, з одночасним прийняттям відповідного
законодавчого акта, норми якого
врегульовували б статус слідчого
в системі державних органів.
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Єфіменко І. Слідчий у системі правоохоронних органів України.
Проблемні питання, шляхи їх вирішення.
Предметом дослідження даної статті є місце слідчого в системі правоохоронних органів України. Розглянуто історичні аспекти розвитку слідчих підрозділів у системі вітчизняних правоохоронних органів, досліджено зарубіжне і вітчизняне законодавство, узято до уваги наукові та практичні
погляди стосовно зазначеного питання, у зв’язку з чим зроблено відповідні
висновки.
Ключові слова: слідчий; кримінальне процесуальне законодавство; органи досудового розслідування; кримінальне провадження.
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Ефименко И. Следователь в системе правоохранительных органов
Украины. Проблемные вопросы, пути их решения.
Предметом исследования данной статьи является место следователя
в системе правоохранительных органов Украины. Рассматриваются исторические аспекты развития следственных подразделений, исследован зарубежный и отечественный опыт, приняты во внимание научные и практические
мнения, в связи с чем сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: следователь; уголовно-процессуальное законодательство; органы досудебного расследования; уголовное производство.
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Yeﬁmenko I. Detective in law enforcement system of Ukraine. Problems,
solutions.
The subject of the research paper is a detective in the system of law enforcement
bodies of Ukraine. The historical aspects of the detective unit, detective foreign
and domestic experience, is taken into account the scientiﬁc and practical opinions
and therefore draw conclusions.
Keywords: detective; criminal procedure law; detective unit; criminal
proceedings.
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Прокурор
у кримінальному
провадженні щодо
застосування
примусових заходів
виховного характеру

В умовах реформування вітчизняного кримінального провадження з метою приведення його у відповідність до європейських стандартів судочинства пріоритетним напрямом
діяльності правоохоронних органів залишається захист
прав, свобод та законних інтересів осіб, які беруть у ньому
участь. При цьому особливої уваги з боку держави потребують неповнолітні особи, котрі потрапили у сферу дії кримінального закону.
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ідповідно до Мінімальних
стандартних правил ООН,
які стосуються здійснення
правосуддя щодо неповнолітніх,
правосуддя стосовно останніх має
бути складовою процесу національного розвитку кожної країни
в межах всебічного забезпечення
соціальної справедливості для всіх
осіб, які не досягли повноліття,
одночасно сприяючи таким чином
захисту молоді та підтриманню
мирного порядку в суспільстві.
Тому важливим є пошук оптимальних процесуальних форм досудового та судового провадження
щодо неповнолітніх. Дослідження
особливостей реалізації повноважень прокурора у кримінальному
провадженні щодо застосування
примусових заходів виховного характеру з метою подальшого його
вдосконалення має підвищене
суспільне значення, оскільки сприятиме забезпеченню прав і законних інтересів неповнолітніх осіб.
Значний внесок у вирішення
проблем кримінального провадження щодо застосування примусових
заходів виховного характеру зробили такі вчені, як: Г.О. Ганова, А.Є. Голубов, Є.М. Гідулянова, С.М. Зеленський, М.О. Карпенко, У.С. Ковна,
І.М. Козьяков, М.І. Копетюк, О.О. Левендаренко, Н.М. Мирошниченко,
Н.А. Орловська, Л.М. Палюх, Н.З. Рогатинська, А.Б. Романюк, М.С. Туркот, О.Ю. Хахуцяк, Р.С. Холод, та ін.
Водночас низку важливих теоретичних і практичних питань, пов’язаних із провадженням щодо застосування примусових заходів

виховного характеру та правовою
природою участі в ньому прокурора, у кримінальній процесуальній
науці належним чином не опрацьовано.
Метою статті є виокремлення
проблемних та дискусійних питань
реалізації прокурором своїх повноважень у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру,
висвітлення особливостей такого
провадження з метою надання пропозицій стосовно вдосконалення
чинного кримінального процесуального законодавства України.
Відповідно до чинного кримінального законодавства, примусові
заходи виховного характеру можуть
бути застосовані судом у випадку
звільнення особи від кримінальної
відповідальності із застосуванням
примусових заходів виховного характеру, коли неповнолітній вперше
вчинив злочин невеликої тяжкості
або необережний злочин середньої
тяжкості, якщо його виправлення
можливе без застосування покарання (ч. 1 ст. 97 Кримінального кодексу (далі – КК) України), а також
коли особа, яка до досягнення віку,
з якого може наставати кримінальна
відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає
під ознаки діяння, передбаченого
особливою частиною КК України
(ч. 2 ст. 97). Крім того, примусові заходи виховного характеру можуть
бути застосовані судом у випадку
звільнення особи від покарання
із застосуванням примусових заходів виховного характеру (ст. 105
КК України) [1].
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вих заходів виховного характеру
перед суддею не постає питання
щодо необхідності звільнення особи від кримінальної відповідальності [3, 327].
Вважаємо, що вказана ситуація
склалася внаслідок неправильного
визначення у кримінальному законі
правової природи інституту примусових заходів виховного характеру,
на що неодноразово звертали увагу
науковці [4, 5; 5, 187]. Тому вказана
колізія має бути вирішена шляхом
внесення відповідних змін до
КК України.
Слід відзначити провідну роль
прокурора у провадженні із застосування примусових заходів виховного характеру. Так, відповідно до
ст. 497 КПК України, лише прокурор складає клопотання про застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів
виховного характеру і надсилає
його до суду, якщо під час досудового розслідування прокурор дійде
висновку про можливість виправлення неповнолітнього, який обвинувачується у вчиненні вперше
кримінального проступку, злочину
невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості,
без застосування кримінального
покарання. У випадку, коли застосування примусових заходів виховного характеру, передбачених законом України про кримінальну
відповідальність, здійснюється
внаслідок вчинення особою, яка
після досягнення одинадцятирічного віку до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна
відповідальність, вчинила суспіль-
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Кримінальний процесуальнийкодекс (далі – КПК) України,
у свою чергу, встановлює особливості застосування примусових заходів виховного характеру, які не
завжди узгоджуються з нормами
матеріального закону. Так, у ст. 497
КПК України вказується на можливість виправлення неповнолітнього, який обвинувачується
у вчиненні вперше кримінального проступку, злочину невеликої
тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості, без застосування кримінального покарання
без вказівки на реалізацію положень ч. 1 ст. 97 КК України щодо
звільнення особи від кримінальної
відповідальності із застосуванням
примусових заходів виховного характеру [2]. Аналіз норм КПК
України щодо закінчення досудового розслідування також свідчить
про те, що при вирішенні питання
про застосування примусових заходів виховного характеру мова не
йде про звільнення особи від кримінальної відповідальності з огляду на конструкцію Глави 24 КПК
України, коли звернення до суду з
клопотанням про звільнення особи
від кримінальної відповідальності
та звернення до суду з клопотанням про застосування примусових
заходів виховного характеру розглядаються як різні форми закінчення досудового розслідування.
Досліджуючи вказане питання,
О.О. Торбас також доходить висновку, що, згідно з чинним КПК
України, при направленні провадження до суду для вирішення питання про застосування примусо-
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но небезпечне діяння, що підпадає
під ознаки діяння, передбаченого
законом України про кримінальну
відповідальність, прокурор затверджує складене слідчим або самостійно складає клопотання про застосування до неповнолітнього
примусових заходів виховного характеру і надсилає його до суду.
Слід констатувати, що ст. 499
КПК України, регламентуючи особливості досудового розслідування у
кримінальному провадженні щодо
застосування примусових заходів
виховного характеру, містить певні
суперечності. Так, ч. 4 ст. 499 КПК
України передбачає поміщення особи, яка після досягнення одинадцятирічного віку до досягнення віку, з
якого може наставати кримінальна
відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає
під ознаки діяння, за яке КК України передбачено покарання у виді
позбавлення волі на строк понад
п’ять років, у приймальникрозподільник для дітей на строк до
тридцяти днів на підставі ухвали
слідчого судді, суду, постановленої
за клопотанням прокурора згідно з
правилами, передбаченими для обрання запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою. При цьому,
встановлюючи обов’язок слідчого
судді, суду відмовити у поміщенні
особи в приймальник-розподільник
для дітей, якщо прокурор не доведе
наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що особа може
здійснити дії, передбачені ч. 1
ст. 177 КПК України, і що жоден із
більш м’яких заходів не може запобігти цьому, кримінальний проце-

суальний закон не надає переліку
таких заходів.
Строк перебування дитини
у приймальнику-розподільнику
для дітей визначається слідчим
суддею, судом залежно від наявності об’єктивних підстав для її тримання в цій установі в межах тридцятиденного строку та може бути
продовжений ухвалою слідчого
судді, суду ще на строк до тридцяти днів. Питання скасування чи
продовження строку тримання
особи у приймальнику-розподільнику для дітей вирішується в порядку, передбаченому для скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або продовження строку тримання під
вартою відповідно. Таким чином,
поміщення особи у приймальник-розподільник для дітей фактично є запобіжним заходом, який
за своєю природою дуже близький
до тримання під вартою, оскільки
також передбачає тимчасове позбавлення волі особи, щодо якої він
застосований, шляхом поміщення
до спеціального закладу з особливим режимом перебування [6].
Водночас законом не передбачено
інших видів запобіжних заходів
щодо неповнолітніх, які не досягли
віку кримінальної відповідальності, а отже, після поміщення особи
у приймальник-розподільник для
дітей відсутня і можливість зміни
такого заходу на більш м’який, що
не відповідає міжнародним документам у галузі захисту прав дітей.
Так, ст. 13 Мінімальних стандартних правил ООН, які стосуються
здійснення правосуддя щодо
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згідно з пунктом 1 ч. 2 ст. 284 КПК
України або пунктом 2 ч. 3 ст. 314
КПК України. Відсутність у КПК
України посилання на норму щодо
необхідності судом приймати/витребовувати матеріали кримінального провадження під час розгляду
в підготовчому провадженні клопотань про звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності тягне за собою неоднакове
тлумачення учасниками кримінального провадження окремих
положень процесуального закону,
зокрема ст. 291 КПК України. Так,
ч. 4 ст. 291 КПК України забороняється надавати суду до початку судового розгляду інші документи,
крім тих, що передбачені ч.ч. 3, 4
ст. 291 КПК України (обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, цивільний позов, розписки або інші документи,
що підтверджують їх отримання
відповідними учасниками кримінального провадження).
Це зумовлює виникнення питання, яким чином суд під час підготовчого судового провадження
може звільнити неповнолітню особу від кримінальної відповідальності, згідно з пунктом 1 ч. 2 ст. 284
КПК України або пунктом 2 ч. 3
ст. 314 КПК України, на основі
лише клопотання про звільнення
від кримінальної відповідальності
та реєстру матеріалів досудового
розслідування, перевіривши при
цьому наявність підстав для такого
звільнення, враховуючи, що це
передбачено не лише Загальною,
а й Особливою частиною КК України, та дотримання необхідних ви-
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неповнолітніх («Пекінські правила») від 29 листопада 1985 р., передбачено, що тримання під вартою до
суду застосовується лише як крайній захід і протягом найкоротшого
періоду часу. Тримання під вартою
до суду за можливості замінюється
іншими альтернативними заходами, такими як постійний нагляд,
активна виховна робота або поміщення в сім’ю або виховний заклад
чи будинок [7]. У пункті 7 Рекомендації № R(87)20 Комітету міністрів
державам-членам «Про соціальний
вплив на злочинність неповнолітніх» також наголошується на необхідності заборонити тримання неповнолітніх під вартою, крім
особливих випадків скоєння більш
дорослими підлітками дуже тяжких злочинів; у цих випадках обмежувати тривалість тримання неповнолітніх під вартою і тримати їх
окремо від дорослих. Передбачити,
щоб такі рішення приймались переважно після консультації з соціальною службою на предмет альтернативних пропозицій [8].
Таким чином, вважаємо, що вітчизняний процесуальний закон має
передбачати можливість застосування альтернативних поміщенню
у приймальник-розподільник для
дітей заходів для неповнолітніх,
які не досягли віку кримінальної
відповідальності.
Дискусійним також є питання
реалізації положень ч. 3 ст. 314
КПК України щодо можливості
прийняття судом у підготовчому
судовому засіданні рішення про
звільнення неповнолітньої особи
від кримінальної відповідальності
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значених кримінальним законом
умов для звільнення від кримінальної відповідальності?
Слід зазначити, що про існування вказаної проблеми наголошується також в узагальненні судової
практики здійснення кримінального провадження на підставі угод.
Так, відповідно до висновків, наданих в узагальненні, зважаючи на
те, що суд під час підготовчого судового засідання може прийняти
передбачене пунктом 2 ч. 3 ст. 314
КПК України рішення, яке по суті
є завершальним для судового провадження у суді першої інстанції
(звільнити неповнолітнього від
кримінальної
відповідальності),
для перевірки наявності законних
підстав такого звільнення суд повинен приймати (витребовувати)
матеріали досудового розслідування. Наведене не суперечить ст. 291
КПК України, оскільки такі випадки є винятковими, а в цій статті не
міститься жодних вказівок щодо
надання суду угоди чи клопотання
про звільнення від кримінальної
відповідальності [9]. Таким чином,
прокурорам, які беруть участь у
підготовчому судовому засіданні
щодо розгляду клопотання про
звільнення неповнолітнього від
кримінальної відповідальності, необхідно самостійно ініціювати питання про надання матеріалів кримінального провадження (їх
частини), які обґрунтовують законність прийняття рішення про
закриття кримінального провадження зі звільненням неповнолітнього від кримінальної відповідальності.

Погоджуючись у цілому з думкою про необхідність існування
можливості надання в підготовчому судовому засіданні матеріалів
кримінального провадження (їх частини), які обґрунтовують законність прийняття рішення про закриття кримінального провадження
зі звільненням неповнолітнього від
кримінальної відповідальності, вважаємо, що вказане питання має
бути регламентовано в КПК України, адже ч. 1 ст. 292 КПК України
передбачено, що клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру має відповідати
вимогам ст. 291 цього Кодексу,
якою, як вже зазначалось, забороняється надавати суду до початку судового розгляду інші документи,
крім тих, що передбачені ч.ч. 3, 4
ст. 291 КПК України. Отже, дискусійним є твердження, що положення ст. 291 КПК України стосуються
лише обвинувальних актів і не стосуються звернень із клопотанням
про звільнення від кримінальної
відповідальності.
У зв’язку з викладеним вважаємо
необхідним передбачити можливість надання в підготовчому судовому засіданні матеріалів кримінального провадження (їх частини),
які обґрунтовують законність прийняття рішення про закриття кримінального провадження зі звільненням неповнолітнього від кримінальної відповідальності, виклавши
ч. 1 ст. 292 в такій редакції:
«1. Клопотання про застосування примусових заходів виховного
характеру має відповідати вимогам статті 291 цього Кодексу,
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му процесуальному законі можливості застосування альтернативних
поміщенню в приймальник-розподільник для дітей заходів для неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності. Крім
того, потребує законодавчого визначення питання реалізації положень ч. 3 ст. 314 КПК України щодо
можливості прийняття судом у підготовчому судовому засіданні рішення про звільнення неповнолітньої особи від кримінальної
відповідальності згідно з пунктом 1
ч. 2 ст. 284 КПК України або пунктом 2 ч. 3 ст. 314 КПК України шляхом передбачення можливості надання прокурором у підготовчому
судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, які обґрунтовують законність прийняття
рішення про закриття кримінального провадження зі звільненням
неповнолітнього від кримінальної
відповідальності.
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а також містити інформацію про
захід виховного характеру, який
пропонується застосувати.
Матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують законність прийняття рішення про закриття кримінального провадження зі звільненням неповнолітнього від кримінальної відповідальності, можуть надаватися суду
в підготовчому судовому засіданні».
Таким чином, незважаючи на
позитивний досвід реалізації норм
КПК України щодо реалізації прокурором своїх повноважень у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів
виховного характеру, окремі питання залишаються не до кінця вирішеними і потребують розроблення
законодавчих норм з урахуванням
як наукових напрацювань, так
і практичних потреб. Так, необхідним є передбачення у кримінально-
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ЗОНА ОСОБЛИВОЇ УВАГИ
Кокошко М. Прокурор у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру.
У статті досліджено особливості реалізації повноважень прокурора у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного
характеру. Виокремлено проблемні та дискусійні питання реалізації прокурором своїх повноважень у кримінальному провадженні щодо застосування
примусових заходів виховного характеру, висвітлено особливості такого провадження. Надані пропозиції щодо удосконалення чинного кримінального
процесуального законодавства України.
Ключові слова: прокурор; кримінальне провадження; неповнолітні; примусові заходи виховного характеру.

Kokoshko M. Prosecutor of the criminal proceeding regarding use of
compulsory measures of an educational nature.
Peculiarities of implementation of the prosecutor’s authorities in the criminal
proceeding regarding use of compulsory measures of an educational nature have
been studied in this article. Problematic issues and debating points of implementation
of the prosecutor’s authorities in the use of compulsory measures of an educational
nature have been distinguished, peculiarities of such proceeding have been
highlighted. Suggestions regarding improvement of the current Criminal Procedural
Law of Ukraine have been given.
Keywords: prosecutor; criminal proceeding; minors; compulsory measures
of an educational nature.
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Кокошко М. Прокурор в уголовном судопроизводстве по применению
принудительных мер воспитательного характера.
В статье исследованы особенности реализации полномочий прокурора
в уголовном судопроизводстве по применению принудительных мер воспитательного характера. Выделены проблемы и дискуссионные вопросы реализации полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве по применению
принудительных мер воспитательного характера, освещены особенности
такого судопроизводства. Даны предложения по усовершенствованию действующего уголовного процесуального законодательства Украины.
Ключевые слова: прокурор; уголовное производство; несовершеннолетние; принудительные меры воспитательного характера.
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Вплив кримінальної
субкультури
на злочинність
неповнолітніх

Ганна ВЕДЕРНІКОВА,
аспірант сектору дослідження
проблем злочинності та її причин
Науково-дослідного інституту
вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Під кримінальною субкультурою розуміють сукупність духовних та матеріальних цінностей, які регламентують і упорядковують життя та злочинну діяльність кримінальних
співтовариств, що сприяє їх живучості, згуртованості, кримінальній активності та мобільності, наступності поколінь
правопорушників [1].
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стві, зокрема соціальна поляризація, глобалізація, міграція. Молодіжні кримінальні об’єднання
прагнуть завоювати своє місце в
суспільстві за допомогою насильства. Атрибути та «цінності» кримінальної субкультури слугують
їм основною відмінністю та свідоцтвом переваги над іншою частиною суспільства.
Неповнолітні через свої вікові
особливості більше, ніж дорослі,
піддаються негативним впливам
макро- і мікросередовища. Основні
процеси, що визначають криміногенну спрямованість спілкування
неповнолітніх, відбуваються у мікросередовищі. Мікросередовище,
в якому живе неповнолітній, –
поняття досить широке. За визначенням Ю.Д. Блувштейна, мікросередовище – це «особи, з якими індивід вступає у прямі контакти,
різноманітні соціальні групи, до
складу яких входить індивід або
з діяльністю яких він стикається
у своїй повсякденній життєвій
практиці» [2, 24]. Колектив навчального закладу, дворова або вулична компанія підлітків, нарешті,
дорослі – педагоги навчальних
закладів, сусіди – з цими людьми
контакти неповнолітніх можуть
бути найрізноманітнішими, і всі
вони істотно впливають на їх
соціалізацію.
Відомо, що одне і те ж соціальне
середовище формує різні людські
особистості. Формування особистості малолітнього з протиправними установками відбувається під
час активного сприйняття нею
негативних явищ соціального сере-
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еоретичні засади дослідження явища кримінальної
субкультури закладені в роботах В.М. Анісімкова, Ю.М. Антоняна, О.М. Бандурки, Л.А. Бєловольченко, Д.Л. Виговського, О.І. Гурова,
С.Ю. Замули, К.Є. Ігошева, С.І. Левікової, І.М. Мацкевича, В.Ф. Пирожкова, Г.Ф. Хохрякова та ін.
Основу кримінальної субкультури складають чужі для громадянського суспільства цінності, норми,
традиції, різноманітні ритуали
об’єднаних у групи молодих злочинців. Соціальна шкода кримінальної
субкультури полягає в тому, що
вона потворно соціалізує особистість, стимулює переростання вікової опозиції в кримінальну, є механізмом «відтворення» злочинності
у молодіжному середовищі [1, 73].
Теорії субкультур широко використовують у вивченні рецидивної
та професійної злочинності, особливо в пенітенціарній психології та
кримінології. Вважається, що одним
з основних факторів, який породжує
рецидивну злочинність у пенітенціарних закладах та за їх межами,
є саме кримінальна субкультура.
У сучасному суспільстві особливого поширення набув молодіжний варіант кримінальної субкультури, що поєднує «цінності» та
деякі зовнішні атрибути кримінальної субкультури з ознаками
і символами звичайної молодіжно-підліткової субкультури. Криміналізації молодіжного середовища сприяють соціокультурні та
соціально-економічні процеси, що
відбуваються в сучасному суспіль-
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довища, яке позначається на потребах людини, її інтересах, мотивах,
цілях, емоціях і волі. Зрештою,
особистість набуває спрямованості
поведінки у вигляді певної системи
ставлень до суспільства, соціальних та інших норм.
Вплив кримінальної субкультури на молодіжне середовище характеризується кримінальною спрямованістю, залученням неповнолітніх
до злочинної діяльності та появою
молодіжних злочинних угруповань.
Виникаючи за територіальним
принципом, молодіжні злочинні
угруповання поступово трансформуються в організовані злочинні
об’єднання, при цьому втягування у
свою злочинну діяльність неповнолітніх вони розглядають як один
з ключових напрямків діяльності.
Відомо, що витоки криміногенних і кримінальних груп неповнолітніх формуються у несприятливому сімейному оточенні підлітків,
у первинному навчальному колективі з формалізованим ставленням
до учнів і порушенням принципу
соціальної справедливості щодо
них. Моральні установки та психологічна атмосфера найближчого
соціального оточення неповнолітніх набувають вирішального значення для розвитку та закріплення
асоціальних звичок і стереотипів
поведінки [3, 4]. Тривала відсутність соціально корисної зайнятості (навчання, роботи) може розглядатись як причина злочинності
неповнолітніх.
Кримінальна субкультура визнана основним фактором злочин-

ного впливу у кримінальних групах неповнолітніх. Це складне,
порівняно нове, багатогранне явище, яке вторгається в офіційну
культуру, руйнуючи її, девальвуючи її цінності та норми, насаджуючи свої правила та атрибутику.
Крім того, кримінальна субкультура дуже тісно пов’язана з широким
розповсюдженням соціальних девіацій – алкоголізму, наркоманії,
проституції, які уражають молодь
і підлітків, перетворюючи їх на потенційний резерв злочинного світу.
Між девіантною і злочинною поведінкою існує тісний взаємозв’язок,
оскільки грані, що відокремлюють
девіанта від злочинця, вкрай ілюзорні. Засвоєння членами асоціальних груп норм і цінностей кримінальної субкультури полегшується
тим, що самі умови життя близькі
до злочинних та орієнтовані практично на ті ж цінності, певну світоглядну подібність.
Можна сказати, що носії кримінальної субкультури володіють такою властивістю, як екзогенність,
тобто засвоюють та набувають досвід володіння елементами кримінальної субкультури через зовнішні
фактори, що містяться в оточуючому середовищі. Такі особи будуть
відрізнятися від інших комплексною деформацією ціннісно-нормативної сфери. Тут можна говорити
про десоціалізацію особистості,
культивування протягом певного
часу спотворених норм та цінностей, що суперечать загальноприйнятним у суспільстві.
Кримінальна субкультура являє
собою своєрідний міжособистіс-
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ний саме завданню формування
такої моральної самооцінки, яка
в змозі виступити домінуючим мотивом суспільно корисної діяльності, що є основою реалізації і духовних, і матеріальних інтересів.
Лише за умови цілеспрямованої
систематичної виховної роботи,
яка проводиться в сім’ї, у школі,
в інших колективах, можливе
успішне «зняття» тих рис особистості неповнолітнього правопорушника, котрі спонукають його
до протиправної діяльності [5, 68].
Становлення демократичного
суспільства передбачає удосконалення системи суспільних відносин, підвищення культурного рівня
громадян (у тому числі й правової
культури), зниження загального
рівня злочинності, боротьбу із найнебезпечнішими проявами злочинності та криміногенним впливом на
громадян, одним з яких є поширення норм кримінальної субкультури
серед неповнолітніх. Сьогодні стан
злочинності неповнолітніх викликає занепокоєння, оскільки асоціально налаштована та деморалізована неповнолітня особа, у якої ще
не сформована суспільна культура,
більш схильна до вчинення протиправних дій, зокрема до скоєння
злочину.
Поширення норм кримінальної
субкультури у середовищі неповнолітніх відбувається досить швидко. Це явище негативно позначається на свідомості неповнолітніх
та безпосередньо впливає на вчинення ними злочинів. У теперішній
час, коли злочинність серед молоді
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ний зв’язок звичайних правопорушників у відносно замкненому
середовищі, заснований на системі
перекручених ціннісних орієнтацій, які виступають регулятивними принципами спільної протиправної діяльності та ведення
антигромадського способу життя
[4, 119].
Однак злочин, як би його не уявляли неповнолітні, завжди залишається суспільно-небезпечним діянням, що завдає шкоди оточуючим.
Рано чи пізно протиправна діяльність вступає у протиріччя зі сформованими моральними уявленнями.
Зрештою неповнолітній потрапляє
в полон до власних хибних правових уявлень і тих шкідливих звичок, які є незмінними супутниками
правопорушень [5, 44].
У сучасній Україні явище кримінальної субкультури в молодіжному середовищі досягло загрозливих
для соціального порядку і безпеки
держави масштабів, виступаючи не
тільки однією з ключових причин
вкрай високого рівня злочинності,
зокрема молодіжної та підліткової,
але й одним з факторів, що перешкоджають нормальному соціально-економічному і соціокультурному розвитку держави. Необхідність
протидії та запобігання поширенню молодіжного варіанта кримінальної субкультури потребує специфічних знань у цій сфері.
Дуже важливо виховати у
неповнолітніх правильну моральну
оцінку своїх інтересів та інтересів
оточуючих. Розвиток високої культури повинен бути підпорядкова-
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негативне явище соціальної дійсності, щоб уміло, а головне вчасно,
протидіяти йому.
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становить значний відсоток у злочинності загалом, необхідно якомога швидше звернути увагу на це
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Ведернікова Г. Вплив кримінальної субкультури на злочинність
неповнолітніх.
Досліджено, що одним із наслідків негативного впливу кримінальної субкультури є високі темпи зростання підліткової злочинності. Зроблено висновок, що основним способом мінімізації впливу норм кримінальної субкультури повинно стати їх витіснення якісно іншими нормами – загальнолюдськими
цінностями та схвалюваними суспільством зразками поведінки.
Ключові слова: кримінальна субкультура; злочинність неповнолітніх;
соціальні девіації; кримінальні групи.

Vedernikova H. The inﬂuence of criminal subculture on juvenile
delinquency.
The author examines what the high growth rate of criminality arises out of
negative inﬂuence of criminal subculture. The main minimization method of
inﬂuence of the criminal subculture standards consists in their forced ousting by
other standards in behavior – common to all mankind and approved by the society.
Keywords: criminal subculture; juvenile delinquency; social deviation; criminal
groups.
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Ведерникова А. Влияние уголовной субкультуры на преступность несовершеннолетних.
Исследовано, что одним из последствий отрицательного воздействия криминальной субкультуры являются высокие темпы роста подростковой преступности. Подытожено, что основным способом минимизации влияния
норм криминальной субкультуры должно стать их вытеснение качественно
иными нормами – общечеловеческими ценностями и одобряемыми обществом образцами поведения.
Ключевые слова: уголовная субкультура; преступность несовершеннолетних; социальные девиации; криминальные группы.

113

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

№ 5 (179) травень 2016

Злочини проти власності
у сфері надання
туристичних послуг

Ольга КЛИМЕНКО,
старший науковий співробітник
відділу досліджень проблем злочинності
у сфері службової діяльності та корупції
Науково-дослідного інституту
Національної академії прокуратури України

На тлі динамічного розвитку туризму в Україні вітчизняне
законодавство, що регулює правовідносини у сфері туристичної діяльності, безнадійно застаріло та не відповідає
вимогам сьогодення. Недосконалість вітчизняного законодавства і відсутність дієвого контролю у сфері надання
туристичних послуг є одними з чинників зростання злочинності у цій галузі.
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Ж

ристичної діяльності та запобігання
їм майже не розроблялися. Наразі
відсутнє навіть науково обґрунтоване визначення цієї групи злочинів.
КК України на сьогодні не містить
самостійної норми (норм), яка (які)
адекватно відповідала (-и) б завданням захисту добросовісних учасників сфери туристичної діяльності.
Метою статті (завданням) є: розгляд в теоретичному та прикладному аспектах декотрих видів злочинів, що вчиняються у сфері надання
туристичних послуг, вітчизняного
законодавства про туристичну діяльність; аналіз впливу наявних законодавчих прогалин на зростання
злочинності; визначення кримінально-правових засобів протидії
злочинам, вчинюваним при наданні туристичних послуг; окреслення
перспектив удосконалення вітчизняного законодавства про туристичну діяльність.
Індустрія туризму є чинником
ефективного економічного зміцнення країни, культурного зближення народів, налагодження мирного міждержавного діалогу. Вона
слугує засобом фізичного та духовного розвитку людини. У результаті проведення реформ у певних
сферах життєдіяльності нашої держави та за підтримки міжнародного співтовариства в Україні виникла і набула динамічного розвитку
індустрія туризму, яка сьогодні
є важливим сегментом її економіки. Стратегічна мета розвитку туризму в Україні полягає у створенні конкурентоспроможного на
світовому ринку продукту, здатного максимально задовольнити ту-
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ертвами недобросовісних діячів туристичної
сфери щороку стають
сотні українських сімей, які, довіривши представникам турфірм свої
кошти, залишаються і без грошей,
і без подорожей [1].
З метою забезпечення належного кримінально-правового реагування та дієвої протидії злочинності у сфері надання туристичних
послуг, за нашим переконанням,
негайного удосконалення потребують, з-поміж іншого, Закон України «Про туризм» та Кримінальний
кодекс (далі – КК) України.
Питання розвитку туризму в
Україні активно обговорюється вітчизняною науковою спільнотою.
Найбільший інтерес у цьому зв’язку
становлять праці Л.Г. Агафонової,
В.І. Азара, В.Д. Безносюка, М.Б. Біржакова, М.І. Волошина, І.В. Зоріна,
В.К. Євдокименка, В.А. Квартальнова,
В.Ф. Кифяка, О.Д. Короля, М.П. Крачила, О.О. Любіцевої, В.І. Мацола,
Г.А. Папіряна, В.С. Сеніна, Т.Г. Сокол,
В.К. Федорченка, А.Д. Чудновського,
І.М. Школи та ін. Питання запобігання злочинності у сфері туристичної діяльності останнім часом активно розробляє І.А. Несторова
[2, 295–299]. Деякі аспекти адміністративної відповідальності за
порушення у галузі туристичної
діяльності висвітлювала І. Жук
[3, 232–242], а питання удосконалення державного регулювання в сфері
туризму, становлення та розвитку –
Є.В. Козловський [4]. Проте питання
кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні діяння у сфері ту-
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ристські потреби населення країни, забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та
їхніх соціально-економічних інтересів [5, 4].
Туристичний бізнес приваблює
підприємців не лише високим рівнем рентабельності, а й невеликими стартовими інвестиціями, зростаючим попитом на туристичні
послуги, мінімальним строком
окупності витрат тощо. Однак у туризмі зацікавлена і злочинність,
зокрема й організована: вона контролює туристичні потоки, створює
різноманітні злочинні схеми та
фіктивні підприємства, посягає на
приватні та суспільні інтереси
тощо. Саме наявність злочинного
фактора найбільш негативно впливає на галузь, уповільнюючи розвиток та рентабельність туризму
в країні загалом.
Оскільки найбільше злочинів
у сфері надання туристичних послуг пов’язані з посяганням на власність, то нашу увагу привернули
декотрі види саме таких злочинів.
Вітчизняна юридична практика
щодо злочинів у сфері надання туристичних послуг свідчить, що, як
правило, кримінальні провадження
за вчинення таких злочинів реєструють за фактами вчинення шахрайства чи привласнення, розтрати
майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем, тобто за ст.ст. 190 та 191 КК
України. Злочини цієї категорії правопорушники скоюють за наперед
наміченим планом, укладаючи договори про посередницьку діяльність
з реалізації туристичних продуктів,

послуг, туристичного обслуговування, із застосуванням спеціальних знань у юриспруденції та бухгалтерському обліку. Тому без
залучення відповідних експертів
встановити протиправність діяння
у туристичному бізнесі занадто
складно.
Наявність низки прогалин у законодавстві, яке регулює вітчизняну туристичну індустрію, створює
умови для різного роду зловживань
з боку суб’єктів туристичної діяльності, що нерідко призводить до
виникнення фінансово-туристичних пірамід, які контролюють
значні грошові потоки, та банкрутства великої кількості туристичних агентств.
Зауважимо, що туристична фірма – це комерційне підприємство,
яке реалізує туристичні послуги
споживачам. Залежно від функцій,
виконуваних у сфері реалізації цих
послуг, фірми поділяють на турагентів та туроператорів [6, 144].
Особливої актуальності за сучасних
умов набуло питання розмежування
відповідальності туроператора та
турагента, оскільки воно неоднозначно вирішується як у законодавстві, так і на практиці. Фактично
вирішення цього питання законодавець покладає на самих суб’єктів
господарювання у межах агентського договору. Нерідко агентські договори укладаються не лише з порушеннями, пов’язаними з розподілом
обов’язків сторін, а й з необґрунтованим покладенням зайвої відповідальності на турагента.
Туроператор доручає, а турагент
приймає на себе зобов’язання здійс-
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зує протилежне. Зокрема, у відповідних договорах, укладених між
туроператором та турагентом, часто зустрічаються пункти, що створюють передумови для подальшої
успішної злочинної діяльності, котра завуальована під цивільно-правові відносини.
Злочинність у сфері надання туристичних послуг характеризується складністю схем обману, а також
маскуванням під укладення і виконання легальних цивільно-правових договорів, які, по суті, охоплюють значні кошти. Небезпека росту
злочинності при наданні туристичних послуг полягає в тому що:
а) завдані від реалізації шахрайських схем збитки складають значні грошові суми; б) велика кількість потерпілих стає жертвами
цих злочинів; в) злочинці здебільшого не несуть відповідальності за
вчинені діяння та, як наслідок, образ вдалого афериста у суспільстві
починає асоціюватися з іміджем
успішного підприємця.
Потенційні злочинці отримують аванс (завдаток) за туристичний продукт одразу від багатьох
туристичних агентств, що діють
відповідно до раніше укладених із
туроператором ризикованих договорів на реалізацію туристичного
продукту. Зазвичай, відповідно до
вказаних договорів, туроператор
не несе відповідальності за своєчасність та якість туристичного
продукту чи ненадання послуги у
цілому. Після накопичення на рахунках туристичного оператора
значної суми коштів він може привласнити гроші шляхом їх перера-
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нювати від імені за винагороду та
на користь туроператора певні юридичні дії, а саме – реалізовувати туристичні послуги за напрямками
міжнародного виїзного туризму
відповідно до спеціальних пропозицій туроператора. Таким чином,
формуванням туристичного продукту займається туроператор.
Саме туроператор є виконавцем за
договором, а отже, і особою, відповідальною перед туристом за якість
послуг, які входять до туристичного продукту.
У свою чергу, турагент зобов’язаний до укладання договору на
туристичне обслуговування надати туристам повну та достовірну
інформацію про комплекс туристичних послуг туроператора, передбачену у ст. 20 Закону України
«Про туризм» [7], зокрема інформацію про порядок перетинання
державного кордону України,
оформлення віз, страхування, перевезення, харчування, розміщення в готельній установі, правила
перебування на території іншої
держави, порядок та розмір відшкодування збитків, порядок розгляду туроператором претензій
тощо. Туристичний агент здійснює
винятково посередницьку діяльність щодо реалізації туристичного
продукту, оскільки прямо не бере
участі у заходах із надання туристичних послуг. Таким чином, логічно було б вважати, що турагент
не повинен нести відповідальність
за неналежне надання туристичних послуг, які безпосередньо надає туроператор. Однак вітчизняна
практика, передусім судова, пока-
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хування на відповідні банківські
рахунки, недоступні для кредиторів та правоохоронних органів, як
правило, в офшорні зони. Після
цього туристичний оператор оголошує себе банкрутом, а матеріальну відповідальність за умовами
договору несуть туристичні агентства. До того ж, невеликі туристичні агентства не мають достатніх
фінансових ресурсів і не можуть
відшкодувати завдані клієнтам
збитки.
Здійснений нами аналіз типових
договорів про посередницьку діяльність з реалізації туристичних
послуг вказує на низку недоліків,
які створюють умови для зловживань на ринку надання туристичних послуг. Зокрема, характерним
для такого виду угод є пункт про
визнання турагента відповідальним за відшкодування будь-яких
збитків туроператора, що можуть
виникнути внаслідок оплати останнім збитків його контрагентів
та/штрафних санкцій у зв’язку з порушення туристами, яким турагентом був проданий турпродукт туроператора, правил проживання в
готелі, законодавства країни перебування, порушення загальнообов’язкових норм моралі, а також
унаслідок заподіяння туристом
збитків, вчинення злочину, депортації з країни перебування тощо.
На наш погляд, слід звертати особливу увагу на той пункт, відповідно до якого туроператор не несе
відповідальності у разі скасування
або зміни часу відправлення/прибуття транспортного засобу та
пов’язані з ним зміни програми по-

дорожі. У договорах визначено, що,
згідно з міжнародними правилами
пасажирських перевезень, відповідальність перед турагентом та туристами несе авіакомпанія або
інша транспортна компанія, що є
власником проїзних документів,
реалізованих через туроператора.
Відповідно до ст. 32 Закону України «Про туризм» [7], за неналежне
виконання своїх зобов’язань туроператор, турагент, інші суб’єкти туристичної діяльності несуть майнову та
іншу відповідальність, визначену в
договорі відповідно до чинного законодавства. З викладеного випливає,
що у вітчизняному законодавстві відсутній чіткий розподіл відповідальності туроператора і турагента за невиконання або неналежне виконання
послуг за договором з туристом.
Таким чином, за умисне невиконання зобов’язань на юридичну особу формально покладається лише
цивільно-правова відповідальність,
завдяки якій винні переважно уникають кримінальної відповідальності. Злочини проти власності, вчинені при наданні туристичних
послуг, характеризуються маскуванням під звичайні цивільно-правові угоди, що сприяє латентності
зазначеної категорії суспільно небезпечних діянь. У цих випадках
досить часто правоохоронні органи
закривають кримінальні провадження або й навіть не реєструють
їх через наявність цивільно-правових відносин, які начебто підлягають вирішенню в цивільно-правовому порядку. Отже, результатом
злочинних дій стає умисне невиконання туристичними операторами
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Однак найбільшої шкоди туристичній галузі і споживачам туристичного продукту, які потерпають
від масштабів злочинності, завдає у
першу чергу недосконалість вітчизняного законодавства. Саме відсутність у Законі України «Про туризм»
чіткого розмежування прав, обов’язків і відповідальності суб’єктів господарювання та споживачів у сфері
надання туристичних послуг слугують детермінантами злочинності
у цій сфері. Крім того, не зайвим
є перегляд питання про запровадження кримінальної відповідальності за вчинення декотрих видів
умисного невиконання цивільно-правових угод. Не виключено,
що слід порушити питання про криміналізацію діяння, вчиненого як з
прямим, так і з непрямим умислом,
якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Тяжкими наслідками у цьому випадку необхідно визначити
завдання значної матеріальної шкоди чи наявність значного кола потерпілих. Оскільки фактично, як
було зазначено раніше, переважно
йдеться про злочини, визначені
у ст.ст. 190 або 191 КК України, то ці
норми потребують коригування.
З огляду на позитивний іноземний
досвід як варіант законодавчої зміни
до КК України (зокрема до норми
про відповідальність за шахрайство)
можна було б запропонувати доповнити відповідні частини ст. 190 КК
України положеннями про значну
кількість потерпілих або про вчинення посягання щодо осіб похилого віку,
або про поєднання з умисним невиконанням договірних зобов’язань у сфері підприємницької діяльності тощо.
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зобов’язань за укладеними договорами, які потерпілий як сторона цивільно-правової угоди підписує під
впливом обману. Але наявність цивільно-правових спорів аж ніяк не
виключає можливості настання
кримінальної відповідальності.
Не сприяє виявленню компаній,
що становлять потенційний ризик
для споживачів туристичного продукту, і ліквідація контролюючого
органу, регулятора туристичних
відносин в Україні – Державного
агентства України з туризму та курортів, а також унеможливлення
проведення відповідних прокурорських перевірок у порядку нагляду
за додержанням і застосуванням
законів. Відсутність відповідного
нагляду, контролю та загалом будьяких перевірок є підґрунтям для
вчинення злочинів у сфері надання
туристичних послуг, оскільки у потенційних злочинців створюється
відчуття абсолютної безкарності.
Безперечно, з огляду на кризові
умови в нашій країні активна діяльність державних органів щодо вирішення окреслених нами проблем
є необхідною. Крім того, лише таким
способом, очевидно, можна повернути довіру громадян до туристичної
галузі. Негативні процеси, які позначаються на динаміці та структурі зареєстрованої злочинності останнього десятиріччя, виявились наслідком
не тільки соціально-економічних
труднощів перехідного періоду, але
й уразливим місцем кримінальноправової політики держави, результатом помилок у прогнозуванні кримінальних тенденцій та їх впливу на
правоохоронну діяльність держави.
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Звичайно, для протидії злочинам при наданні туристичних послуг самого лише удосконалення
законодавства не достатньо. Тільки
комплексне неухильне виконання
контролюючими та правоохоронними органами законодавчих приписів здатне забезпечити досягнення позитивних результатів, розвитку туристичної галузі, захисту
прав споживачів туристичних
послуг.
Підсумовуючи, можемо зробити
такі висновки. Найпоширенішими
злочинами проти власності, що
вчиняються у сфері надання туристичних послуг, є шахрайство
(ст. 190 КК України) та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем (ст. 191 КК

України). Типовим специфічним
способом їх вчинення є маскування згаданих посягань під цивільно-правові угоди.
Вчиняючи злочини цієї категорії, правопорушники вдаються до
різноманітних структурованих дій,
схем і махінацій, які часто мають
заплутаний складний характер.
На наш погляд, дієвими кроками у протидії певним видам злочинів у сфері надання туристичних
послуг можуть бути внесення відповідних змін до Закону України
«Про туризм», Кримінального кодексу України та активізація діяльності уповноважених державних
органів. Ураховуючи сучасну ситуацію в країні, такі кроки, ймовірно,
сприятимуть поверненню довіри
громадян до туристичної галузі.
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Клименко О. Злочини проти власності у сфері надання туристичних
послуг.
Проаналізовано вітчизняне законодавство у сфері надання туристичних
послуг та вплив наявних законодавчих прогалин на виникнення і зростання
злочинності. Визначено засоби протидії злочинності у цій сфері та окреслено
перспективи удосконалення вітчизняного законодавства про туристичну
діяльність.
Ключові слова: злочини у сфері надання туристичних послуг; кримінальна відповідальність; особа злочинця; детермінанти злочинів у сфері надання
туристичних послуг; договір про надання туристичних послуг; туроператор;
турагент.

Klymenko O. Property crimes in the ﬁeld of tourist services.
The article has analyzed national legislation on the provision of tourist services,
and the impact of the existing legal gaps on emerging and rising crime. Measures
to combat crime in this area have been identiﬁed, and prospects for improvement
of national legislation on tourism have been outlined.
Keywords: crimes in the ﬁeld of tourism services; criminal liability; criminal
identity; determinants of crimes in the provision of tourism services; tourism
services agreement; tour operator; travel agent.
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Клименко О. Преступления против собственности в сфере предоставления туристических услуг.
Проанализированы отечественное законодательство в сфере предоставления туристических услуг и влияние имеющихся законодательных пробелов
на возникновение и рост преступности. Определены средства противодействия преступности в этой сфере и намечены перспективы совершенствования отечественного законодательства о туристической деятельности.
Ключевые слова: преступления в сфере предоставления туристических
услуг; уголовная ответственность; личность преступника; детерминанты
преступлений в сфере предоставления туристических услуг; договор о предоставлении туристических услуг; туроператор; турагент.

121

ПЕРЕДПЛАТА

До уваги читачів журналу
«Вісник прокуратури»!
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Триває передплата
на ІІ півріччя 2016 року
«Вісник прокуратури» – це часопис для прокурорів, юристів-теоретиків
і практиків, державних та громадських діячів, а також усіх, хто цікавиться правовою тематикою.
Загальнодержавне науково-практичне фахове юридичне офіційне
видання містить не лише актуальні матеріали прокурорської
практики, а й глибокі дослідження в галузі теорії, історії права,
національної та світової юридичної науки. Особлива увага
приділяється обговоренню законопроектів та поліпшенню
законодавчої діяльності, проблемам неухильного додержання
законності та забезпечення гарантованих Конституцією України
прав та свобод людини.
Місія журналу – наближати цінності правового життя до життя реального,
засади правової держави – до людини, бути аналітичним засобом інформації, об’єднуючи довкола себе авторитетних авторів та широке коло читачів.
Передплативши журнал «Вісник прокуратури», ви отримаєте
унікальну можливість взяти участь в обговоренні нагальних проблем
правозастосування, обмінятися думками та досвідом із фахівцями
провідних юридичних навчальних закладів та наукових установ,
працівниками органів прокуратури.

Видання виходить 12 разів на рік.
Передплатити «Вісник прокуратури» можна
в будь-якому поштовому відділенні України.

Передплатний
індекс
22906
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Професійне навчання
суддів та прокурорів:
підхід Ради Європи
Участь делегації України
у Мінській регіональній
конференції
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28–29 квітня 2016 року делегація прокуратури України
взяла участь у регіональній конференції «Професійне
навчання суддів та прокурорів: підхід Ради Європи»,
що відбулася у Мінську (Республіка Білорусь).

Члени української делегації
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Захід було організовано Генеральним директоратом з прав людини
та верховенства права Ради Європи спільно з Генеральною прокуратурою Республіки Білорусь за підтримки Департаменту з політичних
питань Ради Європи та Інформаційного пункту Ради Європи.

Сесійне засідання у конгрес-холі «Президент-Отелю», м. Мінськ

Вітальне слово Директора Генерального директорату з прав людини
та верховенства права Ради Європи Філіппа Буая
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Конференція була присвячена питанням ролі професійної підготовки та
підвищення кваліфікації суддів і прокурорів як пріоритетних для європейського співтовариства. Базовою у цій галузі є загальноєвропейська програма
навчання з прав людини для суддів, прокурорів та адвокатів (HELP), яка
пропонує сучасну методику освіти із застосуванням положень Конвенції з
прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду
з прав людини.
Для обміну досвідом в галузі програм професійної підготовки до участі в конференції були запрошені представники вищих навчальних закладів і центрів підвищення кваліфікації суддів та прокурорів України, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови і
Російської Федерації.
Українську делегацію на конференції представляли перший заступник
Генерального прокурора України Юрій Севрук та ректор Національної
академії прокуратури України Іван Присяжнюк. Також участь у конференції взяли представники Національної школи суддів України на чолі з проректором із науково-дослідної роботи Наталією Шукліною, суддя Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
Наталя Марчук, голова Апеляційного суду Івано-Франківської області
Надія Стефанів.
На початку заходу із вітальним словом до всіх учасників звернулися
Генеральний прокурор Республіки Білорусь Олександр Конюк, Директор
Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Філіпп Буая, Голова Верховного суду Республіки Білорусь Петро Міклашевич, заступник глави Адміністрації президента Республіки Білорусь
Валерій Міцкевич та голова Слідчого комітету Республіки Білорусь Іван
Носкевич.
У подальшому питання, яким присвячувалась регіональна конференція, були розкриті упродовж таких трьох тематичних сесій:
– нові підходи до професійної підготовки суддів та прокурорів;
– професійна правова підготовка у боротьбі з радикалізмом;
– оцінка та допустимість доказів у кримінальному судочинстві.
Після кожної сесії тривали активні дискусії за участю європейських і національних експертів. Загалом доповідачі сходились у тому, що підвищення
професійного навчання прокурорів та суддів сприятиме виконанню судових
рішень на національному рівні відповідно до вимог європейських конвенцій.
Конференція сприяла встановленню та розвитку професійних контактів,
які обов’язково будуть використані в подальшій роботі.
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Прокуратура України
в умовах європейської
інтеграції
Прес-реліз про роботу
Міжнародної науково-практичної
конференції
19 травня 2016 року в Національній академії прокуратури
України відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Прокуратура України в умовах європейської інтеграції». Захід було організовано з метою комплексного аналізу сучасного стану реформування органів прокуратури
України в умовах європейської інтеграції та напрацювання
пропозицій щодо його удосконалення.

У

роботі конференції взяли
участь представники міжнародних організацій, діяльність яких спрямована на сприяння
реформуванню прокуратури України відповідно до європейських
стандартів, прокурори, судді, працівники інших відомств, навчальних закладів і наукових установ,
а також адвокати, громадські експерти та інші фахівці.
Захід відкрив ректор Академії
Іван Присяжнюк, який, зокрема,
вказав на необхідність проведення
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конференції такого масштабу та
важливість обговорення питань
щодо ролі прокуратури в демократичному суспільстві. Зауважив, що
в Національній академії прокуратури України докорінно змінюються підходи до визначення вектора
підвищення професійного рівня
працівників органів прокуратури
та спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора.
З вітальним словом виступив заступник Генерального прокурора
України Роман Говда, окресливши
першочергові напрями діяльності
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висвітлив особливості правового
статусу прокуратури Федеративної
Республіки Німеччина в системі
органів державної влади.
Директор Інституту держави
і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України
Юрій Шемшученко наголосив на
питаннях, що стосуються удосконалення правового регулювання
діяльності органів прокуратури
в контексті європейського досвіду.
Доктор юридичних наук, професор Василь Маляренко у своєму виступі, зокрема, вказав на помилки,
яких не слід припускатися у реформуванні прокуратури, окреслив зміни, що відбуваються на цьому етапі.
На конференції виступив виконувач обов’язків начальника управління реформ та забезпечення якості
роботи Генеральної прокуратури
України Євген Черніков із доповіддю
на тему «Реформування прокуратури: завдання та виклики сьогодення».
Начальник Департаменту підтримання державного обвинувачення та
представництва інтересів громадянина або держави в судах Генеральної прокуратури України Сергій
Тимченко розкрив проблеми, що виникають при здійсненні прокуратурою представницьких повноважень
на сучасному етапі розвитку суспільства. Ще одним доповідачем був
асистент кафедри організації судових та правоохоронних органів
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Андрій Лапкін, який висвітлив питання прокурорського нагляду за законністю закриття кримінальних
проваджень.
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прокуратури України з метою приведення її у відповідність до європейських стандартів, трансформації
її з карального органу в орган захисту прав людини та суспільства.
Ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук привітав присутніх та наголосив, що
у процесі змін великі сподівання
покладено на сферу прокурорської
освіти, яка має відповідати європейському рівню.
Від Генерального директорату
з прав людини та верховенства
права Ради Європи захід відвідала
Тетяна Термачіч, котра висвітлила
роль професійної підготовки прокурорів у реформуванні органів
прокуратури України.
Головний експерт Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні»
Лоїк Геран виступив із доповіддю на
тему «Актуальні проблеми управління в органах прокуратури».
Голова Консультативної місії
Європейського Союзу в Україні
Кястутіс Ланчінскас висловив своє
бачення актуальних питань реформи прокуратури в умовах євроінтеграції.
Заступник голови Спілки юристів України Святослав Піскун наголосив, зокрема, на важливості
внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України
і кримінального законодавства,
а також на необхідності посилення
ролі прокуратури в суспільстві.
Представник Німецького Фонду
міжнародного правового співробітництва, Генеральний прокурор
ФРН у відставці Вальтер Зельтер
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В обговоренні проблем, розглянутих під час засідання, взяли
участь Лоїк Геран, а також менеджер Проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформ кримінальної юстиції в Україні» Кетеван
Цхомелідзе та національний експерт цього Проекту Наталія Дрьоміна-Волок. Перший проректор
Академії Олександр Толочко проаналізував нагальні питання, які
стали предметом обговорення на
конференції.
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Ректор Національної академії
прокуратури України Іван Присяжнюк висловив щиру вдячність міжнародним партнерам Ради Європи,
Європейського Союзу, Німецькому
Фонду міжнародного правового
співробітництва і Посольству США,
представникам Генеральної прокуратури України, науковцям та юристам
за участь у роботі конференції, а також за змістовну і конструктивну роботу експертів щодо впровадження
в Україні європейських стандартів
діяльності прокуратури.

