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ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЮ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ З ПИТАНЬ ЮСТИЦІЇ
(ЄВРОЮСТОМ)
27 червня 2016 року у Брюсселі відбулася церемонія підписання Угоди про співробітництво
між Україною та Європейською організацією з питань юстиції (Євроюстом).
Угоду підписали Генеральний прокурор України Юрій Луценко та президент Євроюсту
Мішель Конінкс.
Укладення Угоди є одним із критеріїв Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму
і відповідає намірам України та ЄС розвивати відносини у сфері юстиції та внутрішніх справ.
Набрання чинності Угодою створить правову основу для використання Україною можливостей Євроюсту, що передбачає реальне підвищення рівня ефективності компетентних органів
України та ЄС у розслідуванні і переслідуванні тяжких злочинів транснаціонального характеру, зокрема тероризму, незаконного обігу наркотиків, торгівлі людьми, корупції, кіберзлочинності, відмивання коштів, шахрайства та інших злочинів, вчинених за участю транскордонних
злочинних організацій.
Співробітництво здійснюватиметься шляхом створення спільних слідчих груп, оперативного обміну інформацією, координації протидії транскордонній злочинності, сприяння збору
доказів, проведення інших процесуальних дій та надання правової допомоги, розв’язання конфлікту юрисдикції.
З метою підвищення ефективності співробітництва Україна зможе направити прокурора
зв’язку до секретаріату Євроюсту.
Невід’ємною частиною Угоди є гарантії захисту персональних даних осіб, які беруть участь
у відповідних кримінальних провадженнях.
Угода набере чинності після виконання сторонами власних внутрішніх процедур, зокрема,
Верховна Рада України має ратифікувати цю Угоду.
Переговори щодо укладення Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції (Євроюстом) ведуться з 2006 року. Фактично, текст проекту було
погоджено ще у грудні 2011 року, але підписання затримувалось через невідповідність системи захисту персональних даних в Україні європейським стандартам. Позитивний висновок з
цього питання було зроблено експертами Євроюсту лише у грудні 2014 року, що дало змогу
сторонам розпочати підготовку проекту до підписання.
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Юрій Луценко: Я наймаюся на роботу Генеральним прокурором, щоб дозволити прийти новим обличчям і запустити професійні ліфти та притягнути до
відповідальності будь-яку посадову особу всупереч політичному тиску...
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ВІЗИТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ
ЮРІЯ ЛУЦЕНКА ТА ЗАСТУПНИКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ
ЄВГЕНІЯ ЄНІНА ДО БРЮССЕЛЯ
ДЛЯ УЧАСТІ У ВІДКРИТОМУ
ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ЮСТИЦІЇ
ЄВРОПАРЛАМЕНТУ

Із 13 по 15 червня 2016 року відбувся робочий візит Генерального прокурора України Юрія Луценка та заступника Генерального прокурора України
Євгенія Єніна до м. Брюсселя (Королівство Бельгія).
На засіданні Комітету з питань юстиції Європейського парламенту Генеральний прокурор України виступив із доповіддю про стан та перспективи
реформування системи кримінальної юстиції в державі. Керівник відомства
спільно з учасниками української делегації дали прес-конференцію.
Представники Генеральної прокуратури України також взяли участь у засіданні Підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту і виступили з доповідями, які стосуються актуальних проблем співробітництва.
У межах візиту було проведено низку робочих зустрічей, зокрема з керівництвом Національної прокуратури Королівства Нідерланди, Робочою
групою радників з питань міжнародних відносин Ради Європейського Союзу (RELEX), керівництвом Кабінету Голови Ради ЄС, а також із членами
Європейського парламенту – Павелом Свободою, Анною Фотигою, Ребеккою
Хармс.
Під час зустрічі української делегації з Головою Національної прокуратури Королівства Нідерланди Фредеріком Вестербеке сторони обговорили
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нинішню ситуацію щодо розслідування катастрофи літака «Боїнг 777» рейсу
MH 17 Малазійських авіаліній, необхідність продовження співпраці в межах
роботи спільної слідчої групи, а також загалом питання співробітництва з
міжнародної правової допомоги. Українська сторона запевнила про свою
готовність продовжувати плідну й ефективну роботу із нідерландськими
колегами.
У ході зустрічі з представниками RELEX сторони оцінили стан розслідування в кримінальних провадженнях стосовно колишніх високопосадовців
України та перспективи повернення активів, здобутих злочинним шляхом.
Як результат, домовились про запровадження практики регулярних контактів між відомствами з метою надання та отримання інформації для своєчасного реагування на поточні виклики у межах розслідувань резонансних
кримінальних проваджень.
Під час зустрічі з керівництвом Кабінету Голови Ради ЄС заступник
Генерального прокурора України Євгеній Єнін поінформував про стан і перспективи реформи системи прокуратури в Україні, кроки, спрямовані на боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. Висловлено пропозицію
щодо можливості фінансування Європейським Союзом окремих проектів
реформування державної служби в Україні. Крім того, заступник Генерального прокурора України наголосив на необхідності впровадження безвізового режиму у зв’язку з виконанням Україною всіх вимог Плану дій щодо
лібералізації ЄС візового режиму для України. Європейська сторона схвально відреагувала на плани України щодо реформування системи органів прокуратури, висловила готовність підтримати процес візової лібералізації для
нашої країни.
У ході всіх зустрічей сторони досягли необхідних домовленостей щодо подальшої плідної співпраці з питань, які становлять взаємний інтерес.
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РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ
У РЕФОРМУВАННІ
ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ
Із виступу на Міжнародній науково-практичній конференції
«Прокуратура України в умовах європейської інтеграції»
(м. Київ, Національна академія прокуратури України,
19 травня 2016 року)

ТЕТЯНА ТЕРМАЧІЧ
Голова відділу сприяння
впровадженню прав людини
на національному рівні
Директорату з прав людини
Генерального Директорату з прав людини
та верховенства права Ради Європи
Процес реформування, розпочатий у 90-х
роках після вступу України до Ради Європи, досяг нового етапу, і я із задоволенням можу зазначити, що масштабна експертно-консультаційна й технічна допомога, яку надавала Рада
Європи, була загалом прийнята українською
владою.
За нашої підтримки Україна прийняла новий Кримінальний процесуальний кодекс
України і новий Закон України «Про прокуратуру», які відповідають європейським стандартам. І наразі перед нами стоїть нове завдання, яке полягає у забезпеченні реалізації нових
нормативно-правових документів у тому ж
дусі.
Однією із передумов для досягнення цілей
реформ є забезпечення того, щоб усі учасники
цього процесу віддано і повною мірою виконували роботу, необхідну для ефективного впровадження оновленого законодавства. Це вимагає зміни способу мислення, навіть філософії.
Новий Закон України «Про прокуратуру» заклав підґрунтя стратегічних змін у цьому органі. Законом передбачено: обмеження функ-
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цій прокурорів; встановлення конкретних
критеріїв і процедур призначення на посаду,
вдосконалення процедур дисциплінарної відповідальності прокурорів; засади створення
органів прокурорського самоврядування та
нової системи підготовки прокурорів тощо. Ще
одним вагомим аспектом виконання правової
частини процесу реформування є внесення
змін до Конституції України стосовно правосуддя, що також стосуються прокуратури.

Реформа прокуратури повинна у
результаті сприяти посиленню зовнішньої незалежності прокуратури і
одночасно уникненню надмірної централізації в межах системи, а також
забезпечити дієвими механізмами
індивідуальної незалежності прокурорів.

Дотримуючись принципу нульової терпимості до корупції та отримавши довіру суспільства, прокуратура України зможе продемонструвати ефективність своєї роботи, оскільки

СЬОГОДЕННЯ
зазначена реформа є надзвичайно важливим
чинником успішного реформування у сфері
правосуддя в Україні загалом.
Зважаючи на те, що загальний нагляд за дотриманням законності більше не належить до
функцій прокуратури, вкрай важливо забезпечити передачу вказаної функції іншим відповідним органам. У зв’язку із цим необхідно
посилити потенціал системи безоплатної правової допомоги та функції Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, а також активізувати заходи щодо роботи із громадськістю.
Розуміючи складність процесу впровадження реформи, Рада Європи не обмежує сприяння уряду України виключно правовими консультаціями. Одним із напрямів, за яким ми
працюємо із представниками влади, є заходи
із розвитку потенціалу. Зараз це відбувається в межах проекту «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні», який
фінансується урядом Данії. Наша допомога
спрямована на вдосконалення інституційного
та операційного потенціалу органів прокуратури, а також системи надання безоплатної
правової допомоги, що сприятиме проведенню реформ. Також ми підтримуємо підвищення рівня знань і навичок прокурорів, зокрема
щодо застосування стандартів прав людини у
їхній повсякденній роботі.

Оскільки учасники процесу здійснення правосуддя відіграють основоположну роль у забезпеченні верховенства права та захисту прав людини,
їхній світогляд не може обмежуватись абстрактними знаннями; вони
повинні зосереджувати увагу на тому,
як застосувати ці знання в конкретній ситуації.

Освіта передбачає отримання навичок,
знань і цінностей. Мета полягає не в тому, щоб
кожен прокурор став експертом з прав людини, а в тому, щоб виробити в них звичку розглядати кримінальну справу з урахуванням
виміру прав людини.
У своїх постановах, ухвалах та рішеннях європейські судді, адвокати та прокурори, звичайно ж, застосовують твердження, що ґрунтуються на Конвенції. Водночас також зрозуміло,
що в дуже багатьох ситуаціях правники-практики не беруть до уваги положення Конвенції
і прецеденти Європейського суду з прав людини навіть у тих випадках, коли це було б ціл-

ком доречно. Можливо, причиною цього є те,
що для багатьох суддів та прокурорів застосування практики цього Суду вбачається занадто складним, оскільки принципи тлумачення
можуть видаватися чужорідними щодо національних правових традицій.
Саме через це проведення професійного
навчання стандартів Конвенції, а також переклад і поширення рішень ЄСПЛ є надзвичайно важливими. Без цього буде дуже складно
забезпечити належний рівень застосування
положень Конвенції та прецедентів у процесі
судочинства і прийняття рішень на національному рівні.
У декількох документах Ради Європи надано добре обґрунтування необхідності постійної освіти для прокурорів.
Комітет міністрів Ради Європи у своїй Рекомендації державам-учасницям Rec (2000) 19
щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя зазначив, що «... найвищий
рівень володіння професійними навичками
та доброчесність є передумовами ефективної
роботи прокуратури і забезпечення суспільної
довіри до цієї служби… Тому держави повинні
забезпечити прокурорів відповідним рівнем
підготовки й освіти як до, так і після їх призначення. Зокрема, прокурори повинні бути ознайомлені із:
а) нормами і моральними обов’язками їх
установи;
б) конституційним та іншим правовим захистом осіб, які є учасниками провадження;
в) правами і свободами людини, як їх викладено в Європейській конвенції з прав людини
(зокрема, статтях 5 і 6), а також із практикою
Європейського суду з прав людини;
г) принципами та методиками організації
роботи, управління і роботи із персоналом;
д) механізмами й фактами, які сприяють
ефективності та послідовності їхньої діяльності».
Такі самі принципи було детально викладено у Висновку Консультативної ради європейських прокурорів № 9 (2014).

У Рекомендації Комітету міністрів
Ради Європи Rec (2004) про роль
ЄКПЛ в університетській освіті та
професійній підготовці наголошено,
що права людини необхідно зробити
частиною навчальної програми постійних професійних навчальних закладів.
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Конвенція і відповідне прецедентне право
повинні входити до обов’язкової частини навчальних програм із юриспруденції, політології та управлінської діяльності, а також стати
елементом підготовчих програм для складання іспитів з метою отримання доступу до різноманітних правничих професій і первинної
підготовки та підвищення кваліфікації суддів,
прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних органів та імміграційних служб. Рекомендацію буде оновлено в 2016–2017 роках з
урахуванням нових реалій, зокрема й застосування нових технологій.
Зазначена Рекомендація у певному сенсі є
«свідоцтвом про народження» Європейської
програми Ради Європи щодо освіти в галузі
прав людини для представників юридичних
професій (HELP).

Програма HELP – єдина оригінальна
загальноєвропейська програма юридичного навчання у сфері прав людини, яка об’єднує в мережу навчальні
заклади для представників систем
правосуддя та асоціацій адвокатів
47 держав-учасниць, і одним із таких
закладів є Національна академія прокуратури України.

Мета програми – забезпечити підготовку
у сфері прав людини в межах європейського
простору на високому якісному рівні та відповідно до конкретних вимог у кожній із категорій для суддів, прокурорів або адвокатів.
За останні декілька років програма HELP
перетворилась на платформу, на основі якої
проводяться усі заходи з розвитку потенціалу
у сфері прав людини під егідою Ради Європи.
Її актуальність була підтверджена 47 державами-учасницями у Плані дій до Брюссельської
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декларації, в якій згадується про спільну відповідальність держав та Ради Європи щодо захисту прав людини на національному рівні.
Хотілось б сказати декілька слів про ту допомогу, яку Рада Європи продовжує надавати
українським прокурорам у цьому напрямі.
Навчання з питань Конвенції, яке організація проводила протягом майже двох десятиліть, є суттєвою частиною зазначеної
допомоги. Рада Європи почала надавати допомогу через Національну академію прокуратури
України одразу, щойно останній було довірено
завдання стосовно проведення спеціалізованої підготовки для прокурорів у тісній співпраці із Генеральною прокуратурою України.
Участь Академії в діяльності мережі закладів
HELP дає змогу цій установі отримувати сучасні необхідні інструменти та методики викладання предмета прав людини для правників.
У межах впровадження реформи Рада Європи нещодавно успішно завершила навчання
600 новопризначених керівників і заступників
керівників місцевих прокуратур із таких дисциплін, як менеджмент, комунікація, права людини, протидія корупції, а також впровадження Кримінального процесуального кодексу
України. Викладачі Академії також отримають
підготовку щодо сучасних методик викладання.
Сьогодні Україна має унікальну можливість
скористатися передовим досвідом і методиками, які може бути покладено в основу створення нової, сучасної системи постійної освіти для
прокурорів. Зрештою, високоякісна підготовка
повинна сприяти прийняттю рішень, які ґрунтуватимуться на засадах дотримання принципу верховенства права та захисту прав людини.
Переклад виконано
Офісом Ради Європи в Україні

СЬОГОДЕННЯ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ
ДО ПІДГОТОВКИ ПРАВНИКІВ
У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ

ГЕОРГІЙ ПОПОВ
проректор Національної академії
прокуратури України,
кандидат юридичних наук

16–17 червня 2016 року в Страсбурзі (Французька Республіка) відбулася конференція
«Шлях до гармонізації національного прецедентного права», організована представниками Освітньої програми Ради Європи в сфері
прав людини для професійних юристів (Програма HELP).

HELP – Європейська програма освіти
в галузі прав людини для юристів,
яка реалізується відповідно до Рекомендації (2004) 4 Комітету міністрів

Ради Європи державам-членам щодо
застосування Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод в університетській освіті і професійній підготовці.

Основна мета заходу полягала в обговоренні ролі та внеску Освітньої програми Ради
Європи в сфері прав людини для професійних
юристів, а також обміні передовим досвідом
у здійсненні професійної освіти для прокурорів, суддів і адвокатів.
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Пріоритетними у роботі конференції були
визначені такі напрями, як «Освітня програма
Ради Європи в сфері прав людини для професійних юристів (Програма HELP): методологічний підхід і засоби впливу», «Освіта для
юридичних професіоналів у сфері права людини: внесок у гармонізацію національного
прецедентного права», «Імплементація Брайтонської і Брюссельської декларацій: навчання як розділена відповідальність – обмін передовим досвідом у професійній освіті з прав
людини».
Програма HELP убачається головним рушійним механізмом усіх програм з юридичної підготовки, що проводяться Радою Європи. Політична вага цієї програми вперше була визнана
у Брайтонській декларації в 2012 році. Особливу увагу на ній акцентовано в Брюссельській
декларації 2015 року, в якій наголошено на
спільній відповідальності держав і навчальних
установ у впровадженні на національному рівні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Програма HELP сприяє зміцненню потенціалу суддів, прокурорів і адвокатів у всіх
47 державах-членах для застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод у їхній повсякденній роботі. Працівники органів правосуддя, які перебувають на передовій захисту прав людини, мають отримати
максимальну користь від високоякісного навчання. А навчання за програмою HELP гарантує, що вони не відставатимуть від стандартів,
які постійно еволюціонують, і змін прецедентного права Європейського суду з прав людини.
Таким чином, Освітня програма Ради Європи в сфері прав людини для професійних
юристів – це:
по-перше, єдина загальноєвропейська мережа національних навчальних закладів для
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суддів, прокурорів та адвокатів у 47 державах-
членах;
по-друге, платформа електронного навчання в галузі прав людини;
по-третє, методика навчання у галузі прав
людини для юристів.

Головне завдання Програми HELP
полягає в підтримці національних навчальних закладів у їх підготовці та
перепідготовці юристів: суддів, прокурорів і адвокатів.

Прокурорам потрібно пам’ятати про надзвичайну необхідність захисту прав людини,
зокрема при здійсненні нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування,
а також при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях.
Основна мета діяльності прокуратури
у сфері захисту прав людини – це досягнення
становища, за якого такі права і свободи дотримуються усіма органами, посадовими й іншими особами, коли громадяни впевнені, що
їхні права та інтереси надійно захищені і що в
разі порушення цих прав та свобод вони зможуть розраховувати на допомогу відповідних
державних органів, зокрема й органів прокуратури.
Із урахуванням потреб в освіті усіх держав-
членів Ради Європи, пов’язаних із Конвенцією
про захист прав людини і основоположних
свобод, Програма HELP швидко поширюється,
створюються умови для навчання більшого
кола юристів та розробляється більша кількість тем для навчання.
На сьогодні функціонують курси з таких тематик: критерії прийнятності; допустимість
доказів; проблеми боротьби з дискримінацією;
притулок і Конвенція про захист прав людини

СЬОГОДЕННЯ

і основоположних свобод; бізнес свободи та
права людини; хімічні речовини та міжнародне співробітництво в боротьбі з незаконним
обігом і виробництвом наркотиків; сприятливе до дитини судочинство; заходи громадського впливу й альтернативні заходи затримання;
контрафакт медичної продукції і злочини проти громадської охорони здоров’я; проблеми
навмисного поганого лікування в контексті
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; сімейне право і права дітей;
свобода слова; злочини на ґрунті нетерпимості
та пропаганда ненависті; міжнародне співробітництво в кримінальних справах; уведення
в Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Європейський суд з прав
людини; мотивації судових рішень; попереднє
досудове розслідування в контексті Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод; майнове право; правосуддя перехідного
періоду та права людини.
Мережа Програми HELP згідно з пунктом 9
Брайтонської декларації 2012 року сприяє:
– розвитку та просуванню початкової і безперервної підготовки фахівців у галузі права
за стандартами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в інтерпретації прецедентного права Європейського суду з
прав людини;
– обміну передовим досвідом і наданню
консультацій за навчальними програмами,
обміну навчальними матеріалами та навчальними методиками для фахівців у галузі права,

визначенню пріоритетних тем для майбутніх
заходів із підготовки кадрів;
– наданню рекомендацій щодо зміцнення
державами-членами потенціалу суддів, прокурорів і адвокатів для впровадження Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод на національному рівні, у своїй повсякденній роботі та під час належних тренінгів із
застосування положень цієї Конвенції та суміжних тем;
– наданню рекомендацій стосовно посилення потенціалу адвокатів у дотриманні критеріїв прийнятності заяв, поданих до Європейського суду з прав людини, та підвищення якості їх
обґрунтування;
– наданню поглиблених знань і використанню навчальних ресурсів HELP серед юристів;
– більш тісній координації між міжнародними та національними установами з навчання
в галузі прав людини для юристів.
Навчання за Програмою HELP здійснюється
також в електронній формі (E-Learning), перевагою якої є гнучкість курсу, що розробляється на
індивідуальній основі з урахуванням особистих
потреб кожного і темпів його проходження.

Використання електронного навчання – ефективний спосіб виховання
багатьох фахівців у галузі права в усіх
державах-членах.

Програма HELP передбачає курс «навчання для вчителів», метою якого є підвищення
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рівня підготовки національних навчальних закладів.
Існують два основні типи навчання Програми HELP:
– дистанційні курси, доступні для сертифікованих викладачів;
– самонавчання, що доступне будь-якому користувачеві, який має обліковий запис на платформі. Ресурс включає навчальні посібники з
методології Конвенції про захист і основоположних свобод Європейського суду з прав людини, ключові поняття, довідники, навчальні програми, стандартні навчальні плани, презентації,
тематичні дослідження, а також електронні навчальні курси за різними статтями і темами.
Окрім того, варто зазначити, що складовими успішного викладання курсів та їх опанування правниками є:
– роз’яснення стосовно того, як саме набуті
знання можуть бути застосовані на практиці;
– чітке структурування матеріалу, що викладається (надання необхідних матеріалів
і формування завдань, які, зокрема, можуть
бути виконані із використанням вказаних матеріалів);
– наведення прикладів (із власного досвіду,
використання правових документів, рішень
судів тощо);
– належне технічне забезпечення навчальних курсів;
– можливість постійного контакту із викладачем.
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Під час конференції було відзначено, що на
сьогодні електронне навчання E-learning (самостійна робота з електронними матеріалами,
із використанням персонального комп’ютера;
отримання порад, консультацій та оцінювання виконаних завдань віддаленими територіально фахівцями (викладачами, тренерами);
опанування навчальних веб-курсів) потребує
поєднання із безпосереднім навчанням в аудиторіях шляхом вирішення завдань, проведення тренувальних судових процесів, аналізу
конкретних ситуацій, обговорення проблем,
що виникають на практиці, тощо.
Цікаво також зазначити, що майже 69% опитаних фахівцями Програми HELP правників
вказали як на надзвичайно дієвий засіб навчання на безпосереднє виконання завдань (learn
by doing), тобто навчання шляхом застосування знань у тренувальних судових процесах,
а також під час вирішення навчальних завдань
(наприклад, обґрунтування процесуального рішення, складання процесуальних документів).
Однак на сьогодні існує проблема, пов’язана з критеріями оцінки ефективності застосування набутих знань під час такого навчання
на практиці. Вочевидь, одним із важливих елементів системи оцінювання має бути рівень
захищеності прав і свобод людини в країні.
Інформація підготовлена за результатами
участі в конференції «Шлях до гармонізації національного прецедентного права»

СЬОГОДЕННЯ

НОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ
З ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
(на прикладі прокуратури Одеської області)

ОЛЕГ ЖУЧЕНКО
прокурор Одеської області,
радник юстиції

На сучасному етапі реформування прокуратури України вкрай актуальним є перегляд
підходів до роботи на основних напрямах.
Зокрема, Генеральний прокурор України
Юрій Луценко неодноразово звертав увагу
співробітників на нагальну потребу повернення довіри людей до органів прокуратури.
Цього можна досягти шляхом ефективної щоденної роботи з відновлення законності та порушених прав громадян і держави, гласності у
діяльності та удосконалення такого важливого напряму роботи, як прийом громадян.
Важливість й актуальність роботи з розгляду звернень громадян складно переоцінити,
оскільки конституційно визначений принцип
правової демократичної держави насамперед
пов’язаний із захистом прав і свобод людини
і громадянина.
З метою гарантування громадянам належної реалізації їхніх прав, а у разі їх порушення –
відновлення таких прав, державою створено
цілу низку профільних установ. При цьому в
системі державних органів, робота яких пов’язана з розглядом звернень громадян, органи
прокуратури посідають одне з чільних місць.

Розглядаючи специфіку Одеської області,
слід зазначити, що вона є найбільшою за територією в Україні, характеризується приморським розташуванням та через державний
кордон межує з такими країнами, як Молдова та Румунія. На Одещині функціонують сім
морських портів, що зумовлює розвиток торговельної сфери та інших напрямів підприємницької діяльності.
Населення регіону складає понад два мільйони людей, з них практично половина є мешканцями міста Одеси. Регіон надзвичайно багатий за своїм національним складом, на його
території мирно співіснують майже 20 різних
національностей. Таке розмаїття національного складу і зумовлює темпераментність характерів та різноманітні настрої в одеському
суспільстві.
У зв’язку з подіями на Сході України та міграцією вимушених переселенців з Донецької
і Луганської областей кількість мешканців області постійно збільшується.

17

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 6’2016
Як туристичний регіон, Одесу, за підрахунками фахівців, улітку відвідують від 3 до 3,5
мільйонів українців та гостей з інших країн.
Перелічені фактори є передумовою для надходження суттєвої кількості звернень до органів прокуратури Одеської області, яка посідає
місце у трійці «лідерів» за цим показником
у державі. І це щорічно підтверджує офіційна
статистика.

35000 32445
30000

Загалом протягом 2015 року до органів прокуратури Одещини надійшло понад 31 тисяча
звернень, прийнято до провадження та вирішено більш ніж 21 тисяча заяв, направлено
в інші відомства – майже 10 тисяч звернень.
Уже цьогоріч до органів регіональної прокуратури надійшло майже 13 тисяч звернень,
з яких розглянуто понад 8 тисяч, крім того, 4 тисячі направлено до інших відомств (діаграма 1).
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Діаграма 1. Кількісні показники стану надходження та вирішення
звернень громадян органами прокуратури Одеської області
протягом 2013–2015 років
Наведені цифри свідчать, що не всі 100 %
отриманих прокуратурою звернень були
розглянуті саме цим відомством, оскільки
вирішення декотрих з них доручалось іншим
органам.
Це питання є актуальним для сьогодення,
коли швидкими темпами іде процес реформування прокуратури України та інших державних органів, переглядаються і змінюються їхні
функції та повноваження тощо.
Більшість громадян пам’ятає часи, за яких
до повноважень прокуратури входив нагляд
за додержанням та застосуванням законів підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх форми власності та підпорядкованості, простіше кажучи «загальний нагляд».
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Необхідно констатувати, що тоді органи
прокуратури мали повноваження з розгляду
практично будь-якого звернення та, у разі наявності факту порушення Закону, негайно реагувати на нього шляхом внесення відповідного документа прокурорського реагування.
Із ухваленням нового Закону України «Про
прокуратуру» у 2014 році функції прокуратури були дещо змінені у руслі європейських
тенденцій. Наразі, незважаючи на наявність
повноважень з нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, функція нагляду за
додержанням законності поза межами кримінального розслідування у прокуратури досить
обмежена.

СЬОГОДЕННЯ
Саме тому, якщо вирішення порушених
у зверненнях громадян питань не входить до
компетенції органів прокуратури, таке звернення направляється за належністю до відповідної установи, уповноваженої законом
вирішити кожну окремо взяту проблему, порушення законодавства тощо.
Аналізуючи питання звернення громадян,
доцільно охопити аспект тематики заяв. Так,
щороку перше місце за кількістю займають
звернення з питань досудового розслідування.
Основна їхня маса стосується неналежного до-

судового розслідування в органах внутрішніх
справ. Найбільш поширені серед них – скарги
на необ’єктивне ведення та неповноту досудового розслідування, на незаконне закриття кримінальних проваджень. Значна частка
скарг надходить також на необґрунтоване
притягнення до кримінальної відповідальності. Залишається суттєвою кількість звернень
з питань представництва інтересів громадян
та держави у суді, з питань додержання законодавства при виконанні рішень судів та інших органів тощо (діаграма 2).
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Діаграма 2. Тематика звернень, розглянутих органами прокуратури
Одеської області протягом І півріччя 2016 року
Слід звернути увагу на те, що відповідно до
ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» керівники та інші посадові особи органів
державної влади, місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій незалежно від
форм власності, об’єднань громадян зобов’язані проводити особистий прийом громадян. Така
норма є обов’язковою і для органів прокуратури.
Особистий прийом громадян є найбільш
ефективною формою реалізації права на звер-

нення, важливою ділянкою роботи органів
прокуратури, досить дієвим засобом у розвитку громадянського суспільства як основи правової держави.
Слід зазначити, що протягом 2015 року
громадську приймальню прокуратури Одеської області з письмовими та усними зверненнями відвідали понад 9 тисяч громадян, у поточному році – вже понад 4 тисячі
(діаграма 3).
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Діаграма 3. Кількісні показники особистого прийому громадян апаратом

Діаграма 3. Кількісні показники особистого прийому громадян апаратом
прокуратуриОдеської
Одеськоїобласті
області протягом
протягом 2013–2015
2013–2015 років
Прокуратури
років
Переважно підняте заявником на особисто- сприятиме реалізації права громадян на осому прийомі питання вирішується на місці без бистий прийом. Зокрема, запроваджено новий
Переважно
підняте
заявником порядок
на особистому
прийомі особистого
питання
необхідності
подальшого
подання письмового
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на місці
без час
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порушених
прав.
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діятигромадян,
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кожний та
громадянин,
та отримати
скажімо,
шляхом прярозгляду звернень
запитів Промого реагування, надання роз’яснення чинно- куратури Одеської області прийом щоденно
який звертається до прокуратури, повинен бути почутий та отримати
го законодавства, консультації щодо можливо- проводять чотири прокурори – по одному предсті
захисту своїх
інтересів
через звернення
ставнику від
профільних
відділів прокуратури
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чинного
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за різними напрямами діяльності: нагляд за доЯк уже було зазначено,
Одеська щодо
областьможливості
за держанням
законівсвоїх
правоохоронними
органазаконодавства,
консультації
захисту
інтересів через
своєю площею є найбільшою в державі, при ми, представництво інтересів громадянина або
звернення
довід
іншого
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тощо.
цьому
відстані
окремих
населених пунктів
держави
в суді, нагляд за додержанням законів
до обласного центру сягають 300 кілометрів. слідчими підрозділами прокуратури області,
Як уже було
зазначено,
Одеська
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системи
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при- область
нагляд за
прав ієсвобод
дітей.
йому звернень у кожній місцевій прокуратурі
Такий підхід несе у собі два завдання.
в державі, при цьому відстані від окремих
населених пунктів до обласного
щоденно ведеться особистий прийом грома- По-перше, кожен громадянин, який особисто
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За встановленим
не рідше однозвернувся до прокуратури,
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300 кілометрів.
Для налагодження
системи буде
ефективного
го разу на тиждень ведуть прийом особисто ке- та почутий тим прокурором, який спеціалізурівники
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прокуратур
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у кожній
місцевій прокуратурі
щоденно
ведеться питання,
особистий
Слід підкреслити, що процес реформування більш повно володіє необхідними знаннями
прийомпрокуратури
громадян.зумовлює
За встановленим
графіком
рідше одного
разу наз розгляду
тижденьта
органів
потребу перета маєне
найкращий
досвід роботи
осмислити прийом громадян як важливий на- вирішення ввірених йому питань. Це дає змогу
ведуть
прийом
особисто керівники таких прокуратур
та їх заступники.
прям
роботи
відомства.
активізувати розгляд
звернення особи.
Наказом прокурора Одеської області у червПо-друге, новий порядок зменшує навантані 2016 року передбачено новий підхід, що ження на працівників відділу організації при-
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СЬОГОДЕННЯ
йому громадян, розгляду звернень та запитів.
Рівномірний розподіл прийому громадян між
відповідними працівниками забезпечує для
них оптимальну навантаженість. У результаті
кожен прокурор має більше часу для прийому
громадян і змогу ретельніше вникнути у суть
порушених прав громадян та, відповідно, вжити заходів щодо їх поновлення.
Крім того, новий порядок передбачає прийом
громадян особисто керівництвом прокуратури
області у другій половині дня. Це дає можливість
громадянам, які проживають у віддалених районах області, зручно та вчасно потрапити на прийом. Враховуючи значну площу Одещини та її територіальну протяжність, такий підхід є особливо
актуальним. Також, проводячи прийом у другій
половині дня, керівництво прокуратури має можливість ретельніше підготуватись до спілкування з кожним громадянином, детально вивчити
проблеми, з якими звертається особа, за необхідності – з’ясувати обставини порушених прав
громадянина у виконавця розгляду попередніх
звернень громадянина. Таким чином, підвищується ефективність та оперативність вирішення
питання громадянина, який прийшов на прийом,
швидкого поновлення його порушених прав.
Крім зручного доступу до прийому громадяни матимуть також можливість заздалегідь, до
зустрічі з керівником прокуратури, з’ясувати
стан розгляду їхніх звернень, якщо вони попередньо направляли їх до прокуратури області.
Ще однією із умов ефективного прийому
громадян в апараті прокуратури Одеської області є надання консультацій у разі, якщо вирішення їхніх питань не входить до компетенції
органів прокуратури.
У такому випадку громадяни, які помилково звернулись до прокуратури, не обмежаться
отриманням формальної відповіді про відсутність у прокуратури повноважень з розгляду
конкретного звернення – вони отримають повноцінну правову консультацію щодо порядку
вирішення тієї чи іншої проблеми. Професійні прокурори роз’яснюють громадянину, до
якого саме контролюючого, правоохоронного
органу, органу державної влади чи місцевого
самоврядування йому необхідно звернутись,
підкажуть адресу відповідного органу в регіоні та, за потреби, нададуть необхідні контактні
дані особі, яка звернулась до прокуратури.
Такий підхід орієнтує на найбільш повне та швидке вирішення питань, стосовно яких звертаються
громадяни до прокуратури. Отже, у будь-якому разі
громадянину не потрібно турбуватися, чи правильно він обрав адресата для свого звернення.

Однак покращення умов для прийому громадян в прокуратурі Одещини неможливо реалізувати лише організаційними рішеннями.
Для найбільш ефективного функціонування
нового порядку у прокуратурі створюється
спеціально обладнане приміщення для прийому, більш зручне порівняно з існуючим.
Запорукою якісної роботи прийому громадян є налагодження ефективної комунікації –
без решіток, скляних кабінок, відгороджень,
що одразу створюють психологічний бар’єр.
Люди, які приходять на прийом, повинні розуміти, що вирішення їхнього питання життєво важливе і для самого прокурора, оскільки
надалі вплине на формування позитивного
іміджу прокуратури у цілому.
На сьогодні у Прокуратурі Одеської області вже існує план реконструкції приміщення
прийому громадян. Планується обладнати
комфортну простору кімнату, в якій будуть
розташовані п’ять робочих місць (одне для
представника відділу прийому громадян та
чотири – для прокурорів профільних відділів)
для проведення прийому громадян.
У приміщенні для прийому громадян через
спеціальне довідкове вікно буде можливо отримати необхідну довідку про стан розгляду
та руху звернень, інформацію про те, до кого
саме необхідно звернутись у разі порушення
тих чи інших прав та свобод громадян.
Також планується створити комфортну кімнату очікування, де будь-яка особа матиме змогу
на місці написати звернення, у разі необхідності
зробити ксерокопії документів або роздрукувати їх за допомогою спеціальної оргтехніки.
Крім того, дане приміщення планується обладнати зручними новітніми мультимедійними
стендами, на яких громадяни будуть отримувати довідкову інформацію, ознайомлюватися з
нормативною та законодавчою базою, зможуть
відшукати необхідні вимоги, зразки та інструкції
щодо підготовки заяв, звернень, клопотань тощо.
Водночас треба відзначити, що основою
функціонування нового приміщення для прийому та відповідного порядку повинні стати
не організаційні чи технічні заходи, а високоосвічені професіонали. Перед прокурорами
стоять нові, переосмислені завдання – бути
правознавцями широкого профілю, готовими допомогти будь-якому громадянину, який
прийшов до них на прийом.
Такий підхід є запорукою повернення та
укріплення довіри громадян до прокуратури,
а сам орган нагляду стане для людей більш дієвим, відкритим та доступним.
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ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 6’2016

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ
ПРОКУРОРСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ,
ПЕРЕДБАЧЕНІ В ЗАКОНІ УКРАЇНИ
«ПРО ПРОКУРАТУРУ», НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ
ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

ОЛЕКСІЙ БАГАНЕЦЬ
почесний працівник прокуратури,
заслужений юрист України
На моє глибоке переконання, так звані реформи правоохоронних органів в Україні, які
здійснювалися протягом останніх двох років,
заподіяли значно більше шкоди правоохоронній системі держави, чим користі, суттєво
обмежили захист прав і законних інтересів
громадян і держави від злочинних посягань,
спричинили погіршення криміногенної ситуації в державі.
Замість зміцнення в цілому правоохоронної
системи в Україні, укомплектування її виключно високопрофесійними, сповненими патріотизму кадрами, надання достатньої заробітної
плати та належного матеріально-технічного
забезпечення, високого рівня соціального захисту і під час виконання службових повноважень, і, тим більше, після виходу на заслужений
відпочинок, проти правоохоронних органів нашої держави була розв’язана справжня кампанія з дискредитації всіх без винятку, поза будьяким дотриманням принципів верховенства
права, зокрема такої його найбільш важливої
складової, як презумпція невинуватості.
Найбільше дісталось органам прокуратури,
проти яких десь із вересня-жовтня 2014 року
було розгорнуто інформаційну війну, пов’яза-
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ну в основному із необґрунтованим звинуваченням усіх без винятку прокурорів і слідчих
у корупції, не підкріпленим будь-якими доказами (окрім декотрих випадків затримання
прокурорських працівників на гарячому при
намаганні або одержанні неправомірної вигоди, хоча аналогічні випадки викриття у здирництві представників інших правоохоронних
органів та суддів так активно в суспільстві не
поширювалися і не обговорювалися). Саме з
метою конституційного обмеження повноважень українських прокурорів було використано
розроблений ще за часів В. Януковича проект
закону «Про прокуратуру», який у спішному порядку, з грубим порушенням Конституції України, проголосовано вже демократичним складом
Верховної Ради України в жовтні 2014 року.

Під різними приводами і мотивами
до нового Закону України «Про проку
ратуру» було включено таку новелу,
як «органи прокурорського самоврядування».

І якщо передбачення та скликання Всеукраїнської конференції працівників прокуратури

СЬОГОДЕННЯ
з її загалом поміркованими повноваженнями
(за декотрим винятком) не викликає серйозного несприйняття чи навіть обґрунтованих
заперечень (бо вона існувала і в попередньому
законі), то створення і введення в дію такого
органу, як Рада прокурорів України, а надто наділення його надвеликими повноваженнями,
які породжують дуалізм та фактично підривають конституційну єдність системи органів
прокуратури (єдині засади організації та діяльності прокуратури, єдиний статус прокурорів, незалежно від посади і рівня прокуратури,
підпорядкованість прокурора нижчого рівня
прокурору вищого рівня) і розбалансовують
діяльність різних рівнів органів прокуратури,
є руйнівним для держави в цілому. Поясню
чому.
Зокрема, наділення саме Ради прокурорів
України, куди входять 11 рядових працівників
прокуратур усіх рівнів (причому п’ятеро – саме
від найнижчої ланки – місцевих прокуратур),
такими особливими повноваженнями, як підбір
і внесення рекомендацій про призначення прокурорів саме на адміністративні посади, у тому
числі заступників Генерального прокурора
України і прокурорів регіонів (областей) та їх
заступників, а також керівників місцевих прокуратур, розгляд звернень щодо неналежного
виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, встановлених для відповідної адміністративної посади,
є абсолютно безпідставними, непродуманими,
а тому викликають лише подив і здивування.
Незрозуміло, завдяки яким якостям, досвіду чи
відповідним знанням рядові прокурори (як правило, з невеликим стажем роботи та навіть відсутністю життєвого досвіду) зможуть визначити
відповідність кандидатури для призначення на
посаду того-таки заступника Генерального прокурора України чи прокурора регіону (області)
або, до того ж, оцінити стан і якість виконання
керівниками такого рівня покладених на них
обов’язків на тій чи іншій адміністративній посаді (не кажучи вже про надання їм цим законом
можливостей підбирати навіть для себе керівника, в тому числі безпосереднього).

Хіба це не несе в собі корупційної
складової або конфлікту інтересів,
якщо брати до уваги, що всі члени
Ради прокурорів виконують свої повноваження на громадських засадах?

Не мають змоги також, на нашу думку, такого рівня члени Ради прокурорів, з огляду на їхні

повноваження і виконувані службові обов’язки,
володіти інформацією про всі проблеми в діяльності органів прокуратури, які можуть бути вирішені органами державної влади і місцевого самоврядування, куди саме їм також надано право
звертатися із подібними клопотаннями та пропозиціями.
Можна погодитись зі створенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
(далі – КДК), яка б займалася підбором і визначенням фахової підготовки осіб (особливо
після їх відповідного навчання в Національній академії прокуратури України), які виявили намір зайняти посаду прокурора місцевої
прокуратури, тобто найнижчу посаду, проте
наділення її функціями вирішення питань
щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів, а також переведення
та звільнення їх із займаних посад є підміною
повноважень керівників відповідних органів
прокуратури, які при такому вихолощенні їхніх адміністративних повноважень не зможуть
впливати на своїх підлеглих ні щодо заохочення найбільш ефективних, ні щодо впливу на
тих, хто неналежно виконує свої обов’язки, зокрема порушує трудову дисципліну.
Способом забезпечення керівником належного виконання підлеглими своїх обов’язків,
перш за все, є його повноваження щодо застосування заходів дисциплінарного впливу
(звільнення із займаної посади, пониження
в посаді, переведення на іншу посаду, підвищення в посаді, заохочення, стягнення та ін.).
За відсутності у керівника таких повноважень
він буде не в змозі вплинути на підлеглих для
забезпечення належного виконання прокурорами своїх службових обов’язків та законних
вказівок прокурорів вищого рівня. Окрім того,
саме усвідомлення підлеглими того факту,
що керівник не має повноважень ефективно
впливати на них у разі їхнього неналежного
виконання службових обов’язків, створить у
працівників відчуття вседозволеності та безкарності, а також неадекватне ставлення і до
самого керівника, і до виконання його законних вимог. Особливо це стосуватиметься осіб
зі сторони, які в майбутньому, відповідно до
внесених останніх змін у законодавство, прий
дуть працювати в органи прокуратури, не маючи попереднього досвіду роботи в органах
прокуратури і не будучи знайомими з методикою внутрішньої організації їхньої роботи.
Про відсутність реальних можливостей
об’єктивно, професійно, з дотриманням вимог як Закону України «Про прокуратуру» та
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Кримінального процесуального кодексу Украї
ни, так і Дисциплінарного статуту органів
прокуратури та Кодексу законів про працю
України реально оцінити стан виконання покладених на прокурора службових обов’язків
свідчить і сам якісний склад КДК прокурорів,
куди не можуть бути призначені, наприклад,
науковий чи науково-педагогічний працівник
Національної академії прокуратури або прокурор, який перебуває на адміністративній
посаді, тобто саме ті прокурорські працівники,
які мають відповідний досвід і можуть об’єктивно, головне фахово, визначити наявність
чи відсутність передбачених законом підстав
для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, або ж навпаки – для заохочення, тим більше – для переведення прокурора з посади на посаду: на вищу в порядку
заохочення або на нижчу, коли прокурор не
відповідає займаній посаді та не забезпечує
виконання покладених на нього обов’язків.
Про абсурдність наділення новостворених
органів прокурорського самоврядування необґрунтованими повноваженнями, а головне
такими, що не випливають із вимог Конституції України, свідчить ст. 63 нового Закону України «Про прокуратуру», згідно з якою Президент України може видати Указ про звільнення
Генерального прокурора України з посади тільки «на підставі та в межах подання Кваліфі
каційно-дисциплінарної комісії прокурорів чи
Вищої ради юстиції». Ця норма відверто суперечить ст. 106 Конституції України, у пункті 11
якої чітко сказано, що Президент України призначає на посаду та звільняє з посади Генерального прокурора України за згодою Верховної
Ради України (тобто, це його виняткове право
незалежно від позиції названих органів прокурорського, тим більше суддівського самоврядування), а також ст. 131 Основного Закону,
згідно з якою до відання Вищої ради юстиції
не належить направлення подань Президенту
України про звільнення з посади Генерального
прокурора України. Немає таких повноважень,
згідно з Конституцією України, і у КДК прокурорів, яка, до того ж, взагалі не передбачена
Основним Законом на відміну, наприклад, від
Вищої ради юстиції.
Таким чином, у нашій країні, де прокуратура не належить до жодної з гілок влади, в тому
числі до судової, та являє собою єдину централізовану систему, де прокурори нижчого рівня
підпорядковуються прокурорам вищого рівня
(ст. 17 зазначеного вище Закону), наявність
названих органів прокурорського самовряду-
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вання з такими надзвичайними повноваженнями, які позбавляють Генерального прокурора України, прокурорів областей та керівників
місцевих прокуратур приймати рішення з підбору кандидатів на будь-які посади, тим більше адміністративні, унеможливлює належну,
із застосуванням заходів адміністративного
впливу до своїх підлеглих організацію роботи
підпорядкованих колективів та здійснення в
повному обсязі навіть урізаних новим Законом повноважень прокуратури. Від підбору та
розстановки кадрів, які зможуть працювати в
команді і здатні належним чином виконувати
покладені на них обов’язки, фактично усувається керівник прокуратури, під началом якого ці кадри будуть працювати, що ускладнює
формування очолюваного таким керівником
підрозділу органів прокуратури як єдиного
злагодженого механізму з урахуванням індивідуальних особливостей кожного з його підлеглих.

Поширені протягом останніх років
посилання на передовий європейський досвід з цього питання не є вдалими в даній ситуації, бо в нас різні за
сутністю судово-правові системи.

Так, у більшості розвинутих держав романогерманської правової системи прокуратура
або перебуває в адміністративному підпорядкуванні міністерства юстиції, або діє в межах
судової системи. Така організація характерна,
зокрема, для прокуратур Австрії, Бельгії, Німеччини, Італії, Нідерландів, Франції та інших
країн. У правових системах цієї групи держав
взагалі відсутнє керівництво прокуратурою.
У ряді країн зовсім немає центрального управління прокурорською службою (Австрія, Греція, Італія). У Бельгії, наприклад, за загальне
керівництво прокуратурою відповідає Колегія генеральних прокурорів, а в Нідерландах –
Рада генеральних прокурорів.
У Республіці Македонія, де відсутня централізована прокуратура, також діє Рада публічних прокурорів, на яку покладається вирішення питань щодо призначення та звільнення
прокурорів, а також притягнення їх до дисцип
лінарної відповідальності. Рада генеральної
прокуратури Албанії теж займається проведенням конкурсів на вакантні прокурорські
посади і вирішенням дисциплінарних проваджень.
В інших державах – членах Європейського
Союзу прокурори також мають свої органи са-
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моорганізації, але вони виконують в основному дорадчі функції. Скажімо, у Португалії Вища
рада прокуратури діє як структурний підрозділ Генеральної прокуратури цієї держави.
Підкреслюю, консультативно-дорадчі колегіальні органи функціонують також в органах
прокуратури Бельгії, Іспанії, Латвії, Литви та
Естонії.
Треба також мати на увазі, що у деяких державах – членах ЄС утворені спільні для суддів
та прокурорів органи самоврядування. Так,
у Франції, Італії та Румунії запроваджено діяльність Вищої ради магістратури. Аналогічні
органи також функціонують у Туреччині й Андоррі.
Але ще раз наголошую: такі органи діють у
тих країнах, де прокуратура входить до судової
гілки влади.
Саме з урахуванням місця і ролі прокуратури в системі гілок влади та права у низці
європейських держав дійсно існують у тому
чи іншому вигляді органи прокурорського самоврядування, але, знову ж таки, не у такому
вигляді, як визначено Законом України «Про
прокуратуру» 2014 року.

Найбільш красномовним і повчальним для наших законодавців та керівництва держави є інститут прокурорського самоврядування в Республіці
Польща.

Так, до основоположних засад професійної
діяльності прокурора у Польщі віднесено саме
принцип незалежності. Цей принцип загалом
тлумачиться таким чином: «Прокурор для
своєї діяльності не зобовʼязаний отримувати
попередньої згоди начальника, а після виконання прокурорських чинностей не потребує
затвердження своїх дій начальником». Водночас зауважується, що діяльність прокурорів
не можуть регламентувати лише Конституція
і закони, а тому прокурори зобовʼязані виконувати накази, директиви та доручення вищих
начальників. Прокурор, який не погоджується з дорученням начальника, може вимагати
зміни доручення або звільнення від його виконання. Разом з тим остаточне рішення про
звільнення прокурора від виконання доручення повинен ухвалювати не якийсь орган самоврядування, а лише прокурор, що є безпосереднім начальником посадової особи, яка дала
доручення. Тобто, фактор підпорядкованості
прокурора нижчого рівня прокуророві вищого
рівня в Польщі є визначальним. Незалежність

прокурора у цій державі також гарантують,
аналогічно до наших інститутів, і такі вимоги
законодавства, як забезпечення можливостей
для службової карʼєри та матеріального благополуччя. Принагідно хочу наголосити, що
упродовж тривалого часу в Польщі утвердилися уніфіковані засади фінансового забезпечення («винагороди») прокурорів і суддів як представників професій, які реалізують особливо
значущу суспільну місію, повʼязану із забезпеченням торжества законності, і наділені повноваженнями легітимного обмеження конституційних прав, а тому ця система оплати праці
прокурорів є стабільною і гідною. Окрім того,
незалежність польських прокурорів повʼязана
зі збереженням професіоналізму і відповідальності кожного прокурора та прокуратури як
інституції, чого, на жаль, не сповідують сьогодні наші законодавці та вище керівництво
держави, намагаючись шляхом проведення під
виглядом реформ та удаваної боротьби з корупцією, навпаки, витіснити професійних прокурорів із державної служби.
Прокурорське самоврядування, саме як
невідʼємний елемент системи забезпечення
незалежності прокурора, запроваджено відповідно до ст.ст. 19–24а Закону Польщі «Про
прокуратуру». На відміну від України прокурорське самоврядування в Польщі охоплює всі
ієрархічні рівні чинної системи прокуратури
і реалізується такими колегіальними органами, як збори прокурорів, колегії апеляційних
прокуратур, колегії окружних прокуратур та
Національна рада прокуратури.
У статті 19 Закону Польщі «Про прокуратуру» встановлено, що збори прокурорів діють у
всіх апеляційних прокуратурах.
Збори прокурорів складаються з прокурорів
апеляційної прокуратури, а також делегатів
від районних і окружних прокуратур, що функціонують на території діяльності конкретної
апеляційної прокуратури. Головою таких зборів прокурорів є апеляційний прокурор, який
скликає збори прокурорів з власної ініціативи
або за ініціативою Генерального прокурора,
колегії апеляційної прокуратури або 1/5 час
тини від кількості членів зборів прокурорів.
Одним із важливих повноважень зборів
прокурорів законодавець визначив лише висловлення думки про кандидатів на посади
апеляційного прокурора, окружних прокурорів і районних прокурорів, та аж ніяк не підбір
кандидатів на такі посади.
У кожній апеляційній прокуратурі також
функціонує колегія апеляційної прокурату-
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ри на чолі з апеляційним прокурором, що
було і в Україні за чинності попереднього Закону, але згодом ліквідовано новим Законом
у 2014 році. До складу колегії апеляційної прокуратури може входити від чотирьох до десяти
членів, 2/3 з яких обирають збори апеляційної
прокуратури, а третину – призначає апеляційний прокурор. Каденція колегії апеляційної
прокуратури триває два роки. Відповідно до
ст. 22 Закону Польщі «Про прокуратуру», колегія апеляційної прокуратури, зокрема, лише
висловлює думку про кандидатів на заміщення посад прокурорів в апеляційній та окружній прокуратурах; подає думку щодо наявності
підстав для відкликання з посад прокурора
апеляційної прокуратури і прокурора окружної прокуратури; лише висловлюється стосовно кандидатів на заміщення посад заступника
апеляційного прокурора і заступника окружного прокурора, тобто є дорадчим органом з
цих кадрових питань.
У статті 22а Закону Польщі «Про прокуратуру» передбачено створення колегій і в окружних прокуратурах на чолі з окружними
прокурорами і так само терміном на два роки.
Колегія окружної прокуратури теж, зокрема,
виражає думку про кандидатів на заміщення посад прокурорських асесорів (помічників
прокурорів), а також прокурорів районних
прокуратур і заступника окружного прокурора; висловлюється щодо наявності підстав
для відкликання з посади прокурора районної
прокуратури, але прийняття остаточного рішення з цих кадрових питань залишається за
прокурорами вищого рівня.
У свою чергу, Національна рада прокуратури (раніше називалася Радою прокурорів при
Генеральному прокуророві) є інституцією,
що «стоїть на сторожі незалежності прокурорів». Відповідно до ст. 23 Закону Польщі «Про
прокуратуру», Національна рада прокуратури
складається з 25 членів. До її складу входять:
міністр юстиції; Генеральний прокурор; представник Президента Республіки Польща; чотири депутати, які репрезентують Сейм; два
сенатори; прокурор, обраний зборами прокурорів Головної військової прокуратури; прокурор, обраний зборами прокурорів Інституту
національної памʼяті – Комісії з розслідування
злочинів проти польського народу; три прокурори, обрані зборами прокурорів Генеральної
прокуратури; одинадцять прокурорів, обраних зборами прокурорів апеляційних прокуратур, – тобто, до складу Ради переважно входять
саме прокурори. Діяльність Національної ради
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прокуратури регулюється регламентом, ухва
леним на її засіданні. Каденція Ради триває
чотири роки (виняток зроблено представнику
Президента Республіки Польща, який призначається без урахування ознаки каденційності
та може бути відкликаний у будь-який час).
Прокурор може виконувати функції обраного
члена Національної ради прокуратури лише
дві каденції.
Відповідно до ст. 24 Закону Польщі «Про
прокуратуру» компетенція Національної
ради прокуратури визначена таким чином:
«… здійснює експертизу проектів нормативноправових актів, що регламентують діяльність
прокуратури; заслуховує інформацію Генерального прокурора про діяльність прокуратури та висловлює думку з цього приводу;
обирає кандидата на посаду Генерального
прокурора; звертається з поданням до Президента Республіки Польща про відкликання
з посади Генерального прокурора відповідно
до ч. 2 ст. 10d Закону Польщі «Про прокуратуру»; висловлює думку щодо подання Голови
Ради Міністрів про відкликання Генерального
прокурора до завершення каденції у випадках, передбачених Законом Польщі «Про прокуратуру» (ст. 10d «Відкликання Генерального
прокурора», ст. 10е «Звіт про діяльність прокуратури», ст. 10f «Висновок про відкликання Генерального прокурора»); звертається до
дисциплінарного суду з клопотанням про притягнення Генерального прокурора до дисцип
лінарної відповідальності, а також призначає
свого представника для участі у провадженні
дисциплінарного суду; розглядає щорічні звіти про діяльність дисциплінарного уповноваженого Генерального прокурора; розглядає та
оцінює кандидатури для заміщення посад прокурорів, а також представляє Генеральному
прокуророві висновки про призначення лише
прокурорів загальних організаційних одиниць
прокуратури, прокурорів військових організаційних одиниць прокуратури та прокурорів
Інституту національної памʼяті – Комісії з розслідування злочинів проти польського народу;
лише формулює позицію у справі щодо надання
згоди на дострокове відкликання з посади апеляційного прокурора, окружного прокурора
і районного прокурора, а також їх заступників
на підставах, визначених у пункті 4 ч. 1 ст. 13-с
«Відкликання апеляційного прокурора» Закону Польщі «Про прокуратуру» (йдеться про
випадки неналежного виконання прокурором
службових обовʼязків, – прим. авт.); розглядає
питання щодо надання згоди на продовження
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терміну заміщення посади прокурора після досягнення прокурором 65-річного віку; надає
висновок щодо повернення на посаду прокурора особи, яка перебуває у відставці; висловлює думку щодо засад оцінювання праці прокурорських асесорів (помічників прокурорів);
формулює позицію у справах щодо прокуратур
і прокурорів, винесених на розгляд Національної ради прокуратури Президентом Республіки Польща, іншими органами публічної влади
і колегіальними органами прокуратури; ухвалює звід засад професійної етики прокурорів
та здійснює моніторинг стану їх дотримання;
здійснює експертизу проектів наказів та розпоряджень Генерального прокурора; досліджує стан і розвиток кадрового забезпечення
прокуратури, а також напрями підготовки прокурорів, асесорів і стажистів; висловлює думку
щодо періодичного оцінювання стану реалізації завдань прокуратури; висловлює власне
бачення напрямів діяльності з метою вдосконалення професійної кваліфікації прокурорів,
а також рівня їхньої роботи; висловлює думку
щодо кандидата на заміщення посади директора Національної школи правосуддя і прокуратури; визначає трьох членів Програмної
ради Національної школи правосуддя і прокуратури; визначає загальну кількість членів
дисциплінарних судів, а також вказує кількість
членів дисциплінарних судів, які обираються
зборами прокурорів Генеральної прокуратури
та зборами прокурорів в апеляційних прокуратурах».
Аналіз рішень Національної ради прокуратури Польщі свідчить, що цей самоврядний
орган є важливим інструментом вироблення
консолідованої позиції прокурорського співтовариства з актуальних проблем розвитку
прокуратури і професійної діяльності прокурорів.

Більше того, саме Національна рада
прокуратури (а не різного роду політики та «реформатори», як це практикується в Україні в останні два роки)
зазвичай реагує на будь-які спроби
довільного коригування доктрини
прокурорської діяльності та новелізації законодавства про прокуратуру.

Упродовж останнього часу нею сформульовано низку положень концептуального
характеру щодо соціально-правової природи
прокуратури та правового статусу прокурора.
Найбільш показовими є такі твердження На-

ціональної ради прокуратури: незалежність
прокурора полягає у відсутності можливості
втручання в зміст і сферу виконуваних прокурором самостійно чинностей та рішень, що
ухвалюються ним на їхній підставі, за винятком передбачених законом обмежень; безпосереднє звернення прокурора до Національної ради прокуратури про порушення його
незалежності не може бути кваліфіковано як
апелювання до «сторонньої інституції» у розумінні ст. 47 Закону Польщі «Про прокуратуру»;
Національна рада прокуратури не є осередком
«двовладдя у прокуратурі» та штучною перешкодою для реалізації Генеральним прокурором його легітимних повноважень (як це сьогодні фактично створено в Україні), оскільки
вичерпно окреслена законодавцем компетенція Національної ради прокуратури «у жодному разі не стосується нагляду, проведення
розслідувань, а також прийняття рішень з
кадрових питань»; гарантія «каденційності
функціональних посад в прокуратурі» є одним
із засадничих елементів незалежності прокурора (йдеться про каденцію як термін повноважень посадової особи, упродовж якого зберігає чинність її мандат та діють гарантії щодо
необґрунтованого усунення особи з посади);
прагнення до законодавчого закріплення положення про звітування (а не інформування)
Генерального прокурора у Сеймі є необґрунтованим, оскільки загрожує незалежності прокурора; ліквідація військових прокуратур і створення замість них спеціалізованих підрозділів
у складі загальних організаційних одиниць
прокуратури потенційно може спричинити
управлінсько-правову колізію тощо. Зазвичай
позиція Національної ради прокуратури Польщі має широкий суспільний резонанс та враховується при ухвалі ключових рішень щодо
перспектив розвитку прокуратури.
Таким чином, аналіз чинного польського
законодавства дає підстави стверджувати, що
в країні існує своєрідна модель прокурорського самоврядування. Сутність цього прокурорського самоврядування обʼєктивно зумовлена
прагненням держави та суспільства створити
додаткові легітимні механізми забезпечення
незалежності прокурорів і прокуратури в цілому, а також надати реальну можливість професійному прокурорському співтовариству виробити консолідовану позицію з основоположних
проблем організації та діяльності прокуратури.
Таке прокурорське самоврядування ґрунтується на розвиненій нормативно-правовій базі, що
сприяло визначенню специфіки його правової
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природи та його відмежуванню від профспілок
і різноманітних громадських організацій. Наявна розгалужена мережа органів прокурорського самоврядування забезпечує реальну участь
прокурорів у вирішенні низки питань внутрішньої діяльності прокуратури з особливою акцентуацією на обговоренні особових справ, але,
підкреслюю, без можливості ухвали рішень з
кадрових питань. Оскільки органи прокурорського самоврядування Польщі уповноважені
на реалізацію переважно консультативної (експертної) функції, вони не можуть сприйматися
як деструктивний чинник або елемент управлінського дуалізму в прокуратурі.

Із викладеного вище випливає, що
у державах, де чітко дотримуються
принципу єдності та централізації
прокуратури, заведена схема, за якої
всі прокурори нижчого рівня призначаються однією особою вищого рівня
або органом.

Тобто, усі прокурори нижчого рівня призначаються генеральним прокурором. У тій
же Франції й Туреччині жорстка централізація прокуратури забезпечується тим, що всі
прокурори призначаються та звільняються з
посади президентом країни за рекомендацією
міністра юстиції. У Нідерландах публічні обвинувачі (прокурори) окружних судів призначаються королем за поданням міністра юстиції.
У багатьох країнах Європи прокуратура є
ієрархічно зорганізованою системою, де існує
внутрішній контроль, тобто прокурор вищого

рівня контролює діяльність підлеглого прокурора (Німеччина, Фінляндія та інші).
З усього наведеного можна зробити висновок, що передбачені в Законі України «Про
прокуратуру» нові норми про органи прокурорського самоврядування не відповідають
європейській практиці, бо в країнах Європи, де
досі дотримуються принципів єдності та централізації прокуратури (що характерно і для
України), існуючі органи прокурорського самоврядування виконують в основному дорадчі функції, як це слід було передбачити і в Законі України «Про прокуратуру» 2014 року та
не наділяти їх повноваженнями з підбору, призначення, особливо на адміністративні посади,
і звільнення прокурорів, а також з притягнення їх до дисциплінарної відповідальності – це
повинно залишатись винятковою компетенцією керівників прокуратур, насамперед Генерального прокурора України. У цьому плані
найбільш прийнятним було б наділення новостворених органів прокурорського самоврядування саме дорадчими функціями.
І насамкінець. Викладений вище аналіз
свідчить про необхідність якнайшвидшого
внесення відповідних змін (тим більше, що
введення цих спірних змін відтерміновано до
2017 року), щоб прокуратура змогла належним
чином виконувати покладені на неї обов’язки,
що в результаті суттєво покращить її імідж та
авторитет. Така нагальна потреба існує з самого початку дії Закону України «Про прокуратуру», який ухвалено в жовтні 2014 року, бо його
необхідно негайно (я це підкреслюю) привести у відповідність до Конституції України.

У виданні висвітлено питання
нормативного регулювання носіння та
застосування вогнепальної зброї, основ
стрільби зі стрілецької зброї, заходів
безпеки при поводженні зі зброєю, організації та проведення стрільб, психологічної підготовки, матеріальної частини стрілецької зброї та сучасного
спорядження, основи надання першої
долікарської медичної допомоги.
Навчально-практичний посібник
може бути корисним для всіх посадових
осіб органів прокуратури з питань
забезпечення особистої безпеки.
Видання розраховане на слухачів
Національної академії прокуратури
України, прокурорів та слідчих органів
прокуратури.
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НА ШЛЯХУ ДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ БІЙЦІВ
51-ОЇ БРИГАДИ, АБО ПРО ТАК ЗВАНИЙ
СИНДРОМ ЛУЦЬКИХ ДЕЗЕРТИРІВ

ОЛЕГ СЕНЮК
військовий прокурор
Західного регіону України
полковник юстиції
Інтерес до теми війни на Сході України, долі учасників АТО, передусім бійців 51-ої окремої
механізованої бригади (ОМБ), затаврованих суспільством як «дезертири», не вщухає ось уже
близько двох років. Наріжним каменем у цій справі одні вважають несправедливе переслідування бійців, інші ж, як і ми, військові прокурори, – справедливість, законність і верховенство права.
Саме на цьому ґрунтується вся діяльність органів військової прокуратури та зокрема суть проваджень навколо захисників – військовослужбовців із Волині.
«Заручники» правового документалізму – саме так військові прокурори Західного
регіону України можуть визначити частину
розпочатих упродовж 2014–2015 років кримінальних проваджень стосовно військово
службовців колишньої 51-ої ОМБ про самовільне залишення військової частини.

Низку цих справ офіцери військової
прокуратури знають достеменно,
пропустили крізь себе людські голоси та сотні сповідей із єдиним прагненням – пізнати сутність справи.

І з подивом та жалем усвідомили: громада готова називати військову прокуратуру
«каральним органом», не розібравшись попередньо, залишаючи поза увагою той факт, що
кримінальні провадження військова прокуратура Луцького гарнізону відкривала винятково на підставі повідомлень командування
частини або Рівненського зонального відділу
Військової служби правопорядку у Збройних
силах України.

Існують норми Кримінального процесуального кодексу України: отримавши повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за фактом самовільного залишення
військової частини, відповідно до вимог ст. 214
КПК України, військова прокуратура зобов’язана невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене
кримінальне правопорушення, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань та розпочати розслідування. Це
є обов’язок, незмінний постулат, керуючись
яким, військові прокурори від початку розгортання в державі антитерористичної операції
зареєстрували понад 740 проваджень стосовно військових 51-ої бригади.
Слідчі й два роки тому, і зараз діють винятково в межах правового поля. Проте на адресу військової прокуратури Західного регіону
України, зокрема Луцького гарнізону, від лучан посипались нічим не обґрунтовані вигуки
про нібито переслідування героїв АТО, наших
борців, які мужньо захищали державу від посягань на територіальну цілісність і суверенітет
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країни та свободу Українського народу. Основна мета цих заяв, по суті, – дискредитація органів військової прокуратури. Навіть більше, це
можна назвати і проявом так званого правового нігілізму, і незаконним тиском на працівників прокуратури.
Нашим завданням було і є встановити не
тільки абрис, а й усю глибину об’єктивних обставин відсутності на службі кожного з військовослужбовців. Із першої миті прокурорського
реагування кожен офіцер, попри неймовірну
завантаженість, узявся за розслідування цих
проваджень. Усебічно, повно та неупереджено
досліджував, зважав на всі викладені командуванням частини обставини, індивідуально
працював із кожним захисником держави.

А щонайголовніше, жодного військового, хто добросовісно і відповідально прибув до військової прокуратури
та надав роз’яснення про об’єктивні
причини своєї відсутності, затримано
не було. Та не тільки – питання про
їхнє затримання навіть не ставилося
взагалі!

Навпаки, прокурори роз’яснювали порядок
надання існуючих доказів, які можуть спростувати факт самовільного залишення військової
частини.
Ми, офіцери військової прокуратури, даємо шанс на щасливе, повноцінне життя не
лише самим військовослужбовцям, а й членам
їхніх родин: матерям, батькам та дружинам.
Ось чому військова прокуратура у результаті
клопіткої роботи, дослідивши всі факти, закрила близько половини кримінальних проваджень.
Водночас, як кажуть, по той бік «барикади»
кримінальної системи, військовим прокурорам вдалося встановити, що частину із вказаних проваджень було розпочато за хибними
списками, які надали декотрі командири, а обставини, викладені у повідомленнях керівництва військової частини, свого підтвердження
навіть не знайшли.
З’ясувалося, що низка військовослужбовців
були переведені до інших військових частин,
проходили лікування у військових шпиталях
та цивільних медичних установах, або ж за результатами військово-лікарської комісії були
визнані непридатними до військової служби.
І це доволі спантеличує. Прикрі помилки
командування частини призвели до гірких
поневірянь городян та зневіри у законі й спра-
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ведливості. А все через відсутність проведення
дослідчих перевірок. Якби в органів прокуратури була можливість принаймні в особливий період ретельно перевіряти до внесення
в ЄРДР весь викладений фактаж про можливе
вчинення злочину, ситуація з бригадою була б
іншою.
Разом з тим, незважаючи на певні завіряння
засобів масової інформації, що всі провадження стосовно військовослужбовців 51-ої ОМБ є
помилковими, упевнено заявляємо: чимало інформації таки знайшло своє підтвердження не
тільки в досудовому, а й в судовому порядках.
І в десятках справ за вчинене дезертирство
бійцям 51-ої бригади вже винесено реальні
вироки.
Проте на цьому не зупиняємось. Під нашою
особливою увагою проблеми не лише рядових
бійців володимир-волинської бригади, а й інші
питання, від успішного вирішення яких залежить дізнання про винуватість чи невинуватість будь-кого в цій складній ситуації.
Кожен повинен усвідомлювати, що неналежне виконання своїх службових обов’язків
і ведення списків своїх підлеглих неналежним чином, хибне складання списків дезертирів з-поміж учасників війни, нагороджених
і відзначених за мужність в бою, не минуть
безслідно.

Усі огріхи та спроби декотрих командирів поставити власні інтереси вище
інтересів держави, армії ведуть до
нагнітання ситуації та підриву бойового духу не тільки у Збройних силах
України, а також нищення справедливості, правопорядку та законності.

Зрештою такі дії дали поштовх для маніпулювання агресором через світові ЗМІ «синдромом 51-ої бригади» – начебто масове дезертирство та безкарність командування військ.
Проте військова прокуратура вже відкрила
кримінальне провадження щодо халатності
вищого військового керівництва у цій делікатній справі. Досудове розслідування триває.
Нами, офіцерами військової прокуратури
Західного регіону України, ретельно проаналізовано та вивчено всі кримінальні провадження, і не лише стосовно володимир-волинської
бригади. У кожному з цих проваджень приймаються законні рішення винятково на благо
держави та українського народу.
У ситуації, в якій опинилося наше суспільство, ми всі маємо діяти свідомо, рішуче, зла-
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годжено та професійно. Потурання злочинам
не має бути, але і безневинні також не повинні страждати. Тільки спільні зусилля, прокурорська скрупульозність та злагодженість із
суспільством забезпечать максимальну спра-

ведливість і безпеку кожного українського
громадянина.
Зараз, як і 2014 року, ми покладаємося на
плідну співпрацю з усіма, хто прагне спільної з
нами мети – закону, миру та порядку!

Історична довідка

Історія бригади, про яку йдеться у статті, налічує понад 75 років.
Саме як 51 окрема механізована бригада цей підрозділ існує з 2002 року в складі механізованих військ України із місцем постійної дислокації у м. Володимир-Волинський Волинської області. До весни 2014 року особовий склад бригади налічував кілька сотень військовослужбовців та
цивільний персонал, набраний в основному із жінок. У першій половині квітня 2014 року бригаду доукомплектували мобілізованими з Рівненської, Волинської, Івано-Франківської, Херсонської областей.
До участі в антитерористичній операції на Сході України особовий склад 51-ої ОМБ приступив у травні 2014 року. Загалом упродовж травня 2014 року – серпня 2015 року понад дві тисячі
військовослужбовців цієї бригади були задіяні у військових операціях на території Донецької та
Луганської областей.
У січні 2015 року, згідно з Указом Президента України, військовий підрозділ переформовано
у 14-у механізовану бригаду.
У період з червня 2014 року до листопада 2015 року, після повернення бійців до місця постійної дислокації у Володимир-Волинський, понад тисячу військовослужбовців самовільно залишили місце служби. Про такі факти командування бригади та Рівненського зонального відділу
Військової служби правопорядку у Збройних силах України повідомило до військової прокуратури Луцького гарнізону. Відповідно до всіх вимог КПК України було прийнято рішення про відкриття кримінальних проваджень.
Військові прокурори встановлювали як об’єктивні причини, так і весь спектр епізодів відсутності бійців у розташуванні частини. На сьогодні слідчі військової прокуратури Західного
регіону України встановили підстави для припинення кримінального переслідування стосовно
майже 150 осіб із 51-ої ОМБ, які притягувались за ухилення від військової служби (ст.ст. 407–409
КК України), унаслідок непідтвердження слідчим шляхом повідомлень про це. Для прийняття
рішення стосовно інших військовослужбовців цього підрозділу (щодо яких слідство триває та
які перебувають у розшуку) необхідно провести додаткові слідчі дії.
Згідно з інформацією Генеральної прокуратури України, питання дотримання прав військовослужбовців, у тому числі 51-ої окремої механізованої бригади, перебуває на особистому
контролі Генерального прокурора України.
Використано інформацію, розміщену на офіційних сайтах органів прокуратури України
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ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
НАКАЗ

16.06.2016
Про затвердження Порядку
проведення таємної перевірки
доброчесності прокурорів
в органах прокуратури України

м. Київ

№ 205
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
«17» червня 2016 р.
за № 875/29005
Керівник реєструючого
органу________________________

На виконання вимог статей 9, 19, пункту 5 розділу ХІІІ «Перехідні положення» Закону
України «Про прокуратуру», з метою забезпечення проведення таємної перевірки
доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих
прокуратур
НАКАЗУЮ:
1.
Затвердити такі, що додаються:
Порядок проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах
прокуратури України (далі – Порядок);
Анкету доброчесності прокурора (далі – Анкета).
2.
Прокурорам Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих
прокуратур та слідчим органів прокуратури подавати Анкету протягом 30 календарних днів
після набрання чинності цим наказом, а надалі – у строки, визначені Порядком.
3.
Управлінню внутрішньої безпеки та захисту працівників прокуратури
Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.
4.
Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника та
заступників Генерального прокурора України, заступника Генерального прокурора України –
Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора України – керівника
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників регіональних, місцевих та
військових прокуратур.
5.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Генеральний прокурор України
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної прокуратури України
16 червня 2016 року № 205
Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України
«17» червня 2016 р.
за № 875/29005
Керівник реєструючого органу________________________
ПОРЯДОК
проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів
в органах прокуратури України
І.

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає підстави, процедуру проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур та слідчих прокуратури (далі – прокурори).
2. У цьому Порядку наведений нижче термін вживається у такому значенні:
уповноважена особа – посадова особа підрозділів внутрішньої безпеки прокуратури,
наділена повноваженнями щодо перевірки доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання
корупції».
3. Підставою для проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур, слідчих прокуратури є вимоги частини п’ятої статті 19 Закону України «Про прокуратуру».
4. Особа повідомляється про проведення щодо неї таємної перевірки доброчесності при призначенні на посаду прокурора, а призначена на дату набрання чинності цим
Порядком – у двадцятиденний строк з дня набрання чинності цим Порядком.
5. Повідомлення прокурора про проведення перевірки доброчесності покладається
на керівника органу прокуратури відповідного рівня, а щодо керівника прокуратури –
на керівника органу прокуратури вищого рівня.
ІІ. Таємна перевірка доброчесності
1. Кожний прокурор з метою виконання вимог частини п’ятої статті 19 Закону Украї
ни «Про прокуратуру» зобов’язаний щороку до 01 лютого подавати до підрозділу внут
рішньої безпеки власноруч заповнену анкету доброчесності прокурора за формою, затвердженою наказом Генерального прокурора України від 16 червня 2016 року № 205
(далі – Анкета).
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2. Прокурори, які не мали можливості подати у зазначений строк Анкету через перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною,
через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, у зв’язку з мобілізацією відповідно до указів Президента України з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України
та з інших поважних причин, що підтверджуються документально, подають Анкету
протягом 30 календарних днів з дати закінчення строку дії зазначених обставин або
проходження військової служби, визначеної частиною другою статті 24 Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу», або з дати набрання чинності контрактом про проходження військової служби.
3. Прокурори, вперше призначені на посаду в органах прокуратури,  подають Анкету упродовж 30 календарних днів після дати призначення.
4. Подання прокурорами Анкет підлягає обліку у реєстрі таємних перевірок доброчесності прокурорів (додаток 1) (далі – Реєстр).
5. Неподання, несвоєчасне подання Анкети прокурором без поважних причин або
подання Анкети, у якій прокурор не підтверджує визначені нею твердження, свідчить
про невиконання ним обов’язку, передбаченого частиною п’ятою статті 19 Закону
України «Про прокуратуру», та є підставою для притягнення його до відповідальності
відповідно до законів.
6. Анкети прокурорів підлягають оприлюдненню   на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.
7. Відповідальним за ведення Реєстру є підрозділ внутрішньої безпеки Генеральної
прокуратури України.
8. У разі одержання інформації, яка може свідчити про недостовірність (в тому
числі неповноту) тверджень, поданих прокурором у Анкеті, та стосується конкретного
прокурора і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені, підрозділ внутрішньої
безпеки у десятиденний строк з дати її отримання повідомляє відповідного керівника
прокуратури про необхідність призначення службового розслідування з долученням
отриманої інформації.
9. Службове розслідування під час таємної перевірки доброчесності не призначається у таких випадках:
припинення трудових правовідносин з прокурором;
якщо інформація, зазначена у пункті 8 цього розділу, вже була предметом іншого
службового розслідування;
якщо в інформації, зазначеній у пункті 8 цього розділу, повідомляється про дії (бездіяльність) прокурора, з дати вчинення якої минуло понад два роки.
10. Керівник прокуратури зобов’язаний протягом семи робочих днів з дня отримання такого повідомлення в установленому порядку вирішити питання про призначен34
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ня службового розслідування, про що повідомляє підрозділ внутрішньої безпеки для  
обліку.
11. У разі ненадходження до підрозділу внутрішньої безпеки інформації, зазначеної
у пункті 8 цього розділу, протягом 6 місяців після розміщення інформації про прокурора в порядку, зазначеному в пункті 6 цього розділу, твердження прокурора у Анкеті
вважаються достовірними, а прокурор – таким, що пройшов таємну перевірку доброчесності, про що уповноваженою особою складається довідка про проходження таємної перевірки доброчесності (додаток 2), копія якої долучається до особової справи.
12. Службові розслідування, призначені з метою перевірки недостовірності (в тому
числі неповноти) тверджень, поданих прокурором у Анкеті, проводяться за участю
уповноважених осіб.
13. Висновок службового розслідування вивчається підрозділом внутрішньої безпеки протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження його копії. У разі відсутності підстав для скасування висновку уповноваженою особою складається довідка про
результати таємної перевірки доброчесності прокурора (додаток 3), яка погоджується з
керівником підрозділу внутрішньої безпеки та копія якої долучається до особової справи. В іншому разі підрозділ внутрішньої безпеки в установленому порядку ініціює питання скасування висновку службового розслідування.
14. Якщо за наслідками службового розслідування відомості про недостовірність
(в тому числі неповноту) тверджень, поданих прокурором у Анкеті, не підтвердились,
прокурор вважається таким, що пройшов таємну перевірку доброчесності, про що
уповноваженою особою складається довідка.
15. Якщо за наслідками службового розслідування, призначеного під час таємної перевірки доброчесності, встановлено вчинення прокурором дисциплінарного проступку,
він притягається до відповідальності відповідно до вимог законів.
16. У разі надходження до підрозділу внутрішньої безпеки додаткової інформації,
зазначеної у пункті 8 цього розділу, після завершення службового розслідування стосовно того самого прокурора таємна перевірка доброчесності проводиться у порядку,
передбаченому пунктами 8 – 15 цього розділу.
Начальник управління внутрішньої безпеки
та захисту працівників прокуратури
Генеральної прокуратури України

І. Дзюба
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної прокуратури України
16 червня 2016 року № 205

АНКЕТА ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРОКУРОРА
Я, _______________________________________, що працюю на посаді

(прізвище, ім’я та по батькові)
_______________________________________________________________________________________________
(посада та найменування органу прокуратури)
_______________________________________________________________________________________________,

керуючись частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про прокуратуру»,
повідомляю про правдивість (неправдивість) таких тверджень.
За час перебування на посаді прокурора:
я не вчиняв дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати
сумнів у моїй об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та
непідкупності органів прокуратури
____________________________________________________________________;
(підтверджую / не підтверджую)

я своєчасно та достовірно задекларував своє майно, доходи, видатки
і зобов’язання фінансового характеру, а також членів моєї сім’ї у порядку,
встановленому Законами України «Про засади запобігання і протидії корупції»,
«Про запобігання корупції»
____________________________________________________________________;
(підтверджую / не підтверджую)

мій рівень життя відповідає наявному в мене та членів моєї сім’ї майну
і одержаним нами доходам
________________________
____________________________________________;
(підтверджую / не підтверджую)

я не вчиняв корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення
та не порушував обмежень, передбачених законодавством у сфері запобігання
корупції
____________________________________________________________________;
(підтверджую / не підтверджую)

я не здійснював у випадках, не передбачених законодавством, втручання
у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб органів
державної влади, органів місцевого самоврядування чи суддів, у тому числі
шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності
____________________________________________________________________;
(підтверджую / не підтверджую)
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я сумлінно виконую обов’язки прокурора та неухильно дотримуюсь
Присяги працівника прокуратури
____________________________________________________________________;
(підтверджую / не підтверджую)

заборони, передбачені Законом України «Про очищення влади», до мене
не застосовуються
____________________________________________________________________.
(підтверджую / не підтверджую)

Повідомте будь-які інші відомості, які вважаєте необхідними зазначити у
зв’язку з таємною перевіркою доброчесності:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Підписуючи цю особисто заповнену анкету, я підтверджую, що надані
мною вище відомості є повними та достовірними.

«____» ____________ 20__ р.

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Примітка. Бланк анкети прокурор виготовляє шляхом роздрукування або
копіювання її на папері формату А4 за формою, затвердженою наказом
Генеральної прокуратури України від 16 червня 2016 року № 205.
Прокурор заповнює анкету власноруч чорнильною або кульковою ручкою
синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання
внесених відомостей.
Начальник управління внутрішньої безпеки
та захисту працівників прокуратури
Генеральної прокуратури України

І. Дзюба
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Додаток 1			
до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності
прокурорів в органах прокуратури України
(пункт 4 розділу ІІ)			
РЕЄСТР
таємних перевірок доброчесності прокурорів

№ з/п

Дата
подання
анкети

1

2

Інформація про прокурора, який
подав анкету
П.І.Б.
посада та
регіон
найменування прокуратури
3

4

Додаток 2
до Порядку проведення
таємної перевірки доброчесності
прокурорів в органах
прокуратури України
(пункт 11 розділу ІІ)
______________
(дата)

ОВІДКА
ня таємної перевірки
рочесності

5

РЕЄСТР
таємних перевірок доброчеснос
Дані про надходження інформації Дата довідки
про недостовірність анкети
про
да
дата
назва
відповідність проходження
повідо
надхо- джерела
інформації
таємної
дження
вимогам
перевірки ня кер
пункту 8
доброчесності проку
розділу ІІ
Порядку
6
7
8
9
1

Додаток 2
до Порядку проведення
таємної перевірки доброчесності
прокурорів в органах
прокуратури України
(пункт 11 розділу ІІ)

№______
ДОВІДКА
про проходження таємної перевірки
доброчесності

до частини
ятої статті 19 Відповідно
Закону України
«Про п’ятої статті 19 Закону України «Про
прокуратуру»
Порядку проведення таємної перевірки доброчесності
дення таємної
перевірки та
доброчесності
прокурорів
в органах
прокуратури України, затвердженого наказом
ури України,
затвердженого
наказом
України від 16 червня 2016 року № 205,
ід 16 червняГенеральної
2016 року №прокуратури
205,

_____________________________________________________________________________
__________________________________________

озділу внутрішньої безпеки)

(найменування підрозділу внутрішньої безпеки)

проведено
таємну
доброчесності
ірку
доброчесності
прокурораперевірку
який (яка) працює
_, який _______________________________,
(яка) працює на посаді

прокурора
на посаді

(прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
(посада та найменування органу прокуратури)
ування органу прокуратури)
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

Анкету
доброчесності подано «___»__________ 20___ року.
«___»__________
20___ року.
38
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__________________________________________

менування підрозділу внутрішньої безпеки)

(найменування підрозділу внутрішньої безпеки)
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Додаток 1
до Порядку проведення таємної перевірки доброчесності
РЕЄСТР
прокурорів
в органах
прокуратури
Додаток
2 України
таємних перевірок доброчесності
прокурорів
(пункт
4
розділу
ІІ)
(продовження)
до Порядку проведення

РЕЄСТР
таємної перевірки доброчесності
рок доброчесності прокурорів
прокурорів в органах
Дата
довідки Примітки
Відомості про проведення службового розслідування
довідки
прокуратури
України
про результати
про
(пункт 11 розділу ІІ)
дата
дата
дата висновку
посада
результат
таємної
одження
повідомлен- керівника призначення службового
службового
перевірки
ємної
ревірки ня керівнику прокурату- службового розслідування розслідування доброчесності
______________
№______
ри
розслідування
очесності прокуратури
(дата)
9

10

11

ДОВІДКА
13
14
про проходження таємної перевірки
доброчесності
12

15

16

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону України «Про
прокуратуру» та Порядку проведення таємної перевірки доброчесності
Додаток 2 (продовження)
прокурорів в органах прокуратури України, затвердженого
наказом
		
Генеральної прокуратури України від 16 червня 2016 року № 205,
_____________________________________________________________________________
(найменування підрозділу внутрішньої безпеки)

проведено
таємну
перевірку
доброчесності
_______________________________, який (яка) працює

прокурора
на посаді

(прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________________
(посада та найменування органу прокуратури)
_____________________________________________________________________________________________

Анкету доброчесності подано «___»__________ 20___ року.
Встановлено, що до ___________________________________________________
(найменування підрозділу внутрішньої безпеки)

інформація, яка може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту)
тверджень, поданих прокурором у анкеті доброчесності, та містить фактичні
дані, що можуть бути перевірені, станом на «___»__________ 20___ року не
надходила.
У зв’язку з викладеним ________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов (пройшла) таємну перевірку доброчесності.
______________________________

(посада уповноваженої особи)

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)
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Додаток 3
до Порядку проведення
таємної перевірки доброчесності
прокурорів в органах
прокуратури України
(пункт 13 розділу ІІ)
______________
(дата)

№______
ДОВІДКА
про результати таємної перевірки
доброчесності прокурора

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону України «Про
прокуратуру» та Порядку проведення таємної перевірки доброчесності
прокурорів в органах прокуратури України, затвердженого наказом
Генеральної прокуратури України від 16 червня 2016 року № 205,
_____________________________________________________________________________
(найменування підрозділу внутрішньої безпеки)

проведено
таємну
перевірку
доброчесності
_______________________________, який (яка) працює

прокурора
на посаді

(прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________________
(посада та найменування органу прокуратури)
_____________________________________________________________________________________________

Анкету доброчесності подано «___»__________ 20___ року.
Встановлено, що до ___________________________________________________
(найменування підрозділу внутрішньої безпеки)

надійшла інформація, яка може свідчити про недостовірність (в тому числі
неповноту) тверджень, поданих прокурором у анкеті доброчесності
__________________________________________________________________
(назва джерел)

__________________________________________________________________
(суть та короткий виклад інформації)

__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

За
результатами
проведеного
службового
розслідування
«___»__________ 20___ року _________________________________________
(посада керівника)

затверджено висновок, згідно з яким відомості про недостовірність (в тому
числі неповноту) тверджень у анкеті доброчесності _____________________.
(підтвердились / не підтвердились)

Вивченням зазначеного висновку службового
встановлено, що підстав для його скасування не вбачається.
40
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РОЛЬ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ
З ПРАВ ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ОЛЕКСАНДР ТОЛОЧКО

УДК 343.13

проректор Національної
академії прокуратури України,
державний радник юстиції 3 класу,
кандидат юридичних наук, професор,
заслужений юрист України

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенція) та практика Європейського суду з прав людини (Європейський суд) є невід’ємними складовими механізму законодавчого регулювання діяльності прокурора. Зокрема, в ч. 2 ст. 8 Кримінального процесуального
кодексу України (КПК України) зазначено, що принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду, а в ч. 4 ст. 9 КПК України
передбачено, що у разі якщо норми цього Кодексу суперечать міжнародному договору, згода на
обов’язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються положення відповідного
міжнародного договору України. Крім того, у ч. 5 цієї статті вказано, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду.

В Законі України «Про виконання рішень
та застосування практики Європейського суду
з прав людини» визначено, що практика Європейського суду є джерелом права (ст. 17) і
включає рішення Європейського суду з прав
людини та Європейської комісії з прав людини.
Рішенням встановлено: а) остаточне рішення
Європейського суду з прав людини у справі
проти України, яким визнано порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; б) остаточне рішення Європейського суду з прав людини щодо справедливої
сатисфакції у справі проти України; в) рішення
Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання у справі проти України;
г) рішення Європейського суду з прав людини
про схвалення умов односторонньої декларації у справі проти України (ст. 1) [1].
Соціологічний аналіз прокурорської діяль
ності виявив низку проблем, пов’язаних із
розумінням та застосуванням рішень Європейського суду, в яких визначено стандарти
захисту прав людини у національному законодавстві та правозастосовної діяльності, в тому
числі прокурорської.
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Відповідно до міжнародного права рішення
Європейського суду мають власну юридичну
силу. Проте, щоб зрозуміти сутність рішення, необхідно з’ясувати, які правові висновки
сформульовані Європейським судом.
По-перше, Європейський суд розглядає індивідуальну скаргу особи щодо порушення
державою прав та основоположних свобод
людини, які гарантуються Конвенцією та протоколами до неї. При констатації порушення
прав і основоположних свобод Європейський
суд вирішує питання щодо: виплати компенсації; відшкодування судових витрат; повернення потерпілого у стан, що існував до моменту
порушення його прав (restitutio in itegrum) [2].
За своєю правовою природою такі висновки
Європейського суду обов’язкові для виконання державою стосовно конкретної особи.
Виконання рішення Європейського суду у
цій частині щодо України передбачено ст. 10
Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з
прав людини». Зокрема, з метою забезпечення
відновлення порушених прав стягувача, крім
виплати відшкодування, вживаються додатко-
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ві заходи індивідуального характеру: відновлення настільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного стану, який стягувач мав
до порушення Конвенції (restitutio in integrum);
інші заходи, передбачені у рішенні.
Відновлення попереднього юридичного
стану стягувача здійснюється шляхом повторного розгляду справи судом, включаючи відновлення провадження у справі або повторний розгляд справи.
Однією з підстав для перегляду судових рішень Верховним Судом України, що набрали
законної сили, є встановлення міжнародною
судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом
(ст. 445 КПК України). У цьому проявляється
основна правова роль рішень Європейського
суду у прокурорській діяльності.
По-друге, Європейський суд завжди формулює мотиви, покладені в обґрунтування рішення (obiter dicta). Такі висновки наводяться
тоді, коли Європейський суд не погоджується
з доводами сторони провадження або, навпаки, висуває додаткові аргументи на підтримку позиції сторони. І вони за своєю правовою
природою не можуть бути визнані джерелом
права, однак можуть бути використані національними правозастосовниками, в тому числі
вітчизняними прокурорами, для аргументації
рішень у кримінальних провадженнях.
По-третє, до рішень та діяльності Європейського суду щодо тлумачення норм Конвенції,
на нашу думку, лише умовно можна застосовувати доктрину судового прецеденту, зміст якої
полягає в обов’язковості виконання для органів судової влади їх попередніх рішень (stare
decisis). Основою судового прецеденту слугує
положення ratio decidendi (з лат. – підстава
для вирішення) [3]. Воно міститься у мотивувальній частині рішення і є правовою позицією (судовим стандартом) – поясненням, чому
саме так було вирішено конкретну справу. Для
обґрунтування цієї позиції судді, ухвалюючи
рішення у справі, застосовують норми законодавства, попередні прецеденти та власну мотивацію при їх прийнятті, цитати з авторитетних
доктринальних джерел, посилання на іноземні
прецеденти тощо. Існують певні труднощі для
виокремлення цієї правової позиції, оскільки
мотивувальна частина рішення не містить її
чіткого формулювання, як, наприклад, норма
права у законі.
Європейський суд виробляє і формулює
правові позиції щодо інтерпретації норм Кон-

венції. Такі усталені позиції щодо розуміння
зазначених вище норм мають загальну дію.
Ними керується Європейський суд при розгляді інших аналогічних справ, а також вони
регулюють діяльність держав-учасників Ради
Європи, їх державних органів у сфері прав людини та основоположних свобод [4]. Прецедент тлумачення має зобов’язуючий характер
та покладає на законодавця обов’язок привести кримінальне процесуальне законодавство
у відповідність із положеннями Конвенції.
У країнах СНД багато науковців ототожнюють судові висновки «ratio decidendi» та правові
позиції, які за юридичною природою є обов’язковими для виконання всіма [5; 6]. Незалежно
від того, як сприймати практику Європейського суду – як «прецедент тлумачення» [7] чи як
«прецедент конкретизації» [8] Конвенції, чи
як самостійне джерело права – зрозуміло, що
визначаючи її «прецедентність», ми визнаємо здатність Європейського суду виробляти
нормативну правоінтерпретацію. На жаль,
при застосуванні рішень Європейського суду
в Україні вони сприймаються в індивідуально-правовому аспекті, швидше як індивідуально правовий акт. Тобто застосуванню підлягає
конкретне рішення у справі проти України
стосовно конкретного заявника і процедура
такого застосування має чітко відповідати виписаним у цьому рішенні правилам: розміру
відшкодування, діям, які має вжити держава
для поновлення порушеного права, тощо [9].
Вітчизняні правозастосовні органи майже не
беруть до уваги загальні стандарти, принципи,
засади захисту прав людини, які містяться у подібних рішеннях. Тому при застосуванні в Україні рішень Європейського суду дуже важливо,
щоб вітчизняні законодавчі та судові органи
розуміли поняття правових стандартів у сфері
захисту прав людини.
У своїх рішеннях Європейський суд конкретизує і деталізує норми Конвенції і протоколів
до неї, розкриває зміст правових оціночних
понять і формулює правові позиції. При цьому застосування юридичних норм охоплює
три питання: юридичний аналіз конкретних
випадків, які підлягають вирішенню; тлумачення Конвенції і протоколів до неї та їх послідовний логічний розвиток. Останній елемент
процедури правозастосування свідчить про те,
що Європейський суд виходить за рамки конкретної справи, яка ним розглядається по суті.
Розроблені в таких процедурах висновки щодо
конкретних справ стають зразками для інших
аналогічних випадків та отримують визнання
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як належне регулювання спірних кримінальних процесуальних правовідносин.
Отже, для прокурора в процесуальній діяльності важливим є не тільки власне підсумкове
рішення Європейського суду щодо тлумачення
положень Конвенції, а й правова позиція – що
покладено в основу такого рішення. Слід зазначити, що, застосовуючи норми Конвенції
так, як вони роз’яснені Європейським судом,
у кримінальному процесі прокурор керуватиметься не рішенням загалом, а правовими позиціями, що містяться в рішеннях суду. Саме
цей елемент рішення, що має закінчений юридичний зміст, є важливою правовою інформацією в кримінально-процесуальній діяльності.
Вказаний юридичний факт призводить до руху
механізм кримінально-процесуального регулювання при перегляді судових актів у зв’язку
з новими обставинами, зобов’язує своїм рішенням національну правову систему ефективно
реалізовувати ідеї права і справедливості, та
тим самим сприяє відповідальному виконанню
Україною прийнятих міжнародних зобов’язань.
Найбільш проблемними є системні порушення Конвенції, причина яких – порушення, обумовлені недосконалістю кримінального процесуального законодавства, а також
постійного невиконання правоохоронними
органами його положень [10].
З метою забезпечення усунення недоліків
системного характеру, які покладені, в основу виявленого Європейським судом порушення вживаються заходи загального характеру.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини» заходами
загального характеру є ті, що спрямовані на
усунення зазначеної в Рішенні системної проблеми та її першопричини, зокрема:
а) внесення змін до чинного законодавства
та практики його застосування;
б) внесення змін до адміністративної практики;
в) забезпечення юридичної експертизи законопроектів;
г) забезпечення професійної підготовки з
питань вивчення Конвенції та практики Європейського суду прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, працівників
імміграційних служб, інших категорій працівників, професійна діяльність яких пов’язана із
правозастосуванням, а також з триманням людей в умовах позбавлення свободи;
д) інші заходи, що визначаються (за умови нагляду Комітетом міністрів Ради Європи)

44

державою-відповідачем відповідно до рішення Європейського суду з метою забезпечення
усунення недоліків системного характеру, припинення спричинених цими недоліками порушень Конвенції та забезпечення максимального відшкодування наслідків цих порушень.
Аналіз практики Європейського суду свідчить, що системні порушення переважають
у рішеннях Європейського суду проти України.
Найбільше порушуються у кримінальних провадженнях ст. 6 (порушення права на справедливий судовий розгляд), ст. 5 (порушення права на особисту свободу і недоторканність) та
ст. 3 (порушення права індивіда не підлягати
катуванню та іншому жорстокому поводженню) Конвенції.
Серед положень справедливого правосуддя
важливою для механізму кримінального процесуального регулювання є розуміння Європейським судом категорії «розгляд справи у розумний строк» (ст. 6 Конвенції). Європейським
судом розумність тривалості провадження
визначається з огляду на відповідні обставини справи та враховуючи певні критерії, зокрема складність справи, поведінка заявника,
а також органів влади, пов’язаних зі справою
(наприклад, рішення у справах «Пелісьє і Сассі
проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
При визначенні складності справи до уваги беруться факти, які необхідно встановити, кількість свідків, можливість об’єднання
справ, а також вступ у процес нових учасників.
Надмірна складність справи може слугувати
виправданням того, що кримінальне провадження довго розглядається, але не є абсолютним фактором, який би визначив відсутність
порушення розумного строку.
На заявника Європейський суд покладає тільки обов’язок «демонструвати готовність брати
участь на всіх етапах провадження, які мають
безпосереднє до нього відношення, утримуватись від використання заходів по затягуванню
процесу, а також максимально використовувати всі норми внутрішнього законодавства
для прискорення процедури провадження». У
справі «Меріт проти України» Європейський
суд зазначив, що заявник може вважатися відповідальним за деякі несуттєві затримки в
провадженні, коли він ознайомлювався з матеріалами справи. Крім того, в рішенні «Смірнова
проти Росії» Європейський суд висловив думку,
що період, коли обвинувачений переховувався
від слідства та суду, має бути виключений із загальної тривалості провадження (наприклад,
рішення у справі «Джіроламі проти Італії»).
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До критеріїв затягування кримінальних
проваджень, що призводять до порушення розумного строку відносяться: невиправдане затягування розслідування у справі; несвоєчасне
проведення процесуальних дій та неприйняття процесуальних рішень; неодноразове повернення кримінальної справи на додаткове
розслідування; відкладення та зупинення
розгляду справи; перерви в судових засіданнях у зв’язку із затримкою надання або збору
доказів з боку держави. Інколи це пов’язується
насамперед із вкрай надмірною завантаженістю судів, їх недофінансуванням, відсутністю
достатньої кількості суддів та допоміжних
працівників.
Важливість гарантії розгляду справ упродовж розумного строку зумовила Європейський суд сформулювати вимогу щодо необхідності існування у національному законодавстві
процедур та засобів, за допомогою яких обвинувачений міг би оскаржити тривалість провадження у справі та прискорити його.
На сьогодні у ст. 28 КПК України розумність
строків визначено серед загальних засад кримінального провадження. Розумними вважаються строки, що об’єктивно є необхідними
для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не
можуть перевищувати передбачені Кодексом
строки виконання окремих процесуальних дій
або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового провадження у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий
суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження – суд.
Критеріями для визначення розумності
строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження;
2) ставлення учасників кримінального
провадження до використання своїх прав
і обов’язків;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором
і судом своїх повноважень.
Кримінальне провадження щодо особи, яка
тримається під вартою, неповнолітньої особи
повинно бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді першочергово.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо
нього в найкоротший строк стало предметом
судового розгляду або щоб відповідне кримінальне провадження було закрите. Словосполучення в «найкоротший строк» відповідає
вислову «якнайкоротший час» і, на нашу думку, запроваджує більш високі стандарти, аніж

передбачене в Конвенції право на судовий розгляд впродовж розумного строку.
Важливим у діяльності прокурора є розуміння Європейським судом «кримінального
обвинувачення», яке в контексті ч. 1 ст. 6 Конвенції має «автономне» значення (див. рішення у справі «Девеєр проти Бельгії»).
Європейський суд застосовує три критерії
для визначення обвинувачення кримінальним: по-перше, критерій національного права; по-друге, критерій кола адресатів; по-третє, критерій правових наслідків для адресата
(див. рішення у справі «Енгель та інші проти
Нідерландів»).
Перший критерій є базовим. Європейський
суд аналізує, чи підпадає дане протиправне діяння під ознаки злочину відповідно до національних норм кримінального права. Однак цей
критерій відіграє досить незначну роль у контексті застосування гарантії справедливого судового розгляду, бо держава могла б уникати виконання вимог ст. 6 Конвенції шляхом визнання
злочинів іншими правопорушеннями [11].
Наступним критерієм є дія норми, якою
встановлюється відповідальність за колом
осіб. Якщо відповідальність поширюється на
невизначене коло осіб, правопорушення підлягає кваліфікації як кримінальне.
Третій критерій полягає в оцінці характеру та суворості покарання за його вчинення.
Відповідно до загального правила у випадку,
якщо елемент покарання наявний, а передбачені санкції досить суворі, вчинене правопорушення має природу кримінального злочину
і його судовий розгляд має відповідати ознаці
справедливості згідно зі ст. 6 Конвенції (див.
рішення у справі «Еггс проти Швейцарії»).
Наведені вище критерії є альтернативними, а їх застосування має бути послідовним –
відповідність хоча б одному з них обумовлює
кримінальний характер обвинувачення (див.
рішення у справі «Лутц проти Німеччини»).
Однак за принципом максимального сприяння заявникові Європейський суд може
системно оцінювати ці критерії у випадках,
коли окремий аналіз кожного з них не дає
можливості дійти однозначного висновку
щодо кримінального характеру обвинувачення (див. рішення у справі «Гаріфалу АЕБЕ проти Греції»).
Конвенція не забороняє державам проводити розмежування у внутрішньому законодавстві між кримінальним і адміністративним
правопорушеннями, хоча Європейський суд
у справі «Лутц проти Німеччини» наголошу-
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вав, що в деяких державах обвинувачення особи у вчиненні адміністративного проступку
треба визнавати кримінальним. Наприклад,
деякі порушення правил дорожнього руху у Німеччині, що вважаються «некримінальними»
відповідно до внутрішнього права, належать
до «сфери кримінального права» згідно зі ст. 6
Конвенції з огляду на їх характер. Покарання
за ці правопорушення носять репресивний характер, а норми, що порушуються, належать
не до певної групи осіб, а до всіх громадян як
до користувачів доріг (див. рішення у справі
«Отцюрк проти Німеччини»).
На наш погляд, в Україні до кримінальних проваджень відповідно до ст. 6 Конвенції
можуть бути віднесені адміністративні проступки, покарання, за які передбачено арешт
на строк до 15 діб (ст.ст. 31 і 32 Кодексу України
про адміністративні правопорушення). Тому
при розгляді таких справ у суді треба надавати правопорушнику всі процесуальні гарантії, передбачені у ч.ч. 2 і 3 ст. 6 Конвенції. Так,
у справі «Гурепка проти України» особа була
притягнута до адміністративної відповідальності, і представник Уряду України вказував,
що процедура була адміністративна та що у
національному законодавстві проведено чітке
розмежування між кримінальним та адміністративним порушенням. Уряд також зазначав,
що особа, визнана винною в адміністративному правопорушенні, не вважається такою, що
має судимість. Посилаючись на справу «Брандао Феррейра проти Португалії», Уряд вказав,
що семиденний арешт за вчинення адміністративного правопорушення, враховуючи,
що максимальне покарання могло становити
15-денний арешт, не може розцінюватися як
кримінальне покарання.
Однак Європейський суд в рішенні у справі «Гурепка проти України» з огляду на свою
усталену прецедентну практику визнав, що в
силу суворості санкції ця справа по суті є кримінальною, але особі не було надано гарантій,
передбачених ст. 6 Конвенції та ст. 2 Протоколу
№ 7 до Конвенції (див. рішення у справі «Єнгель проти Нідерландів», «Отцюрк проти Германії», «Ескоубет проти Бельгії»).
Отже, Європейський суд сприймає кримінальне обвинувачення як універсальне поняття, яке є наслідком діяння протиправного
характеру незалежно від ступеня його суспільної небезпечності. На думку О. Соловйова, у
практиці Європейського суду існує тенденція
поступової універсалізації поняття «кримінальне обвинувачення» в контексті ст. 6 Кон-
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венції внаслідок дедалі більш автономного
та ліберального тлумачення даного поняття.
Обумовлено це надзвичайною важливістю належного захисту прав фізичних осіб у відносинах з представниками публічної влади для сучасного демократичного суспільства.
Встановлення точного моменту висунення «кримінального обвинувачення» часто має
важливе значення, оскільки саме з цього моменту починається «розумний строк судового
розгляду справи», передбачений ст. 6 Конвенції. Європейський суд визначив «кримінальне
обвинувачення» як «офіційне доведення до відома особи компетентним органом твердження про те, що ця особа вчинила кримінальне
діяння», і зауважив, що «в деяких випадках це
може робитися у формі інших заходів, здійснення яких несе в собі таке твердження і, по
суті, так само впливає на становище підозрюваного» (див. рішення у справі «Екле проти Німеччини»).
Таким чином, рішення Європейського суду,
з одного боку, послідовно формують певний
стандарт кримінального провадження, а з
другого, виробляють правові орієнтири для
розвитку національного процесуального законодавства. З огляду на це у вітчизняних реаліях рішення суду стали важливим фактором,
що сприяє розвитку правової системи. Під їх
впливом формуються нові правові норми та
практика їх застосування, що відповідають
міжнародно-правовим стандартам стосовно
прав людини.
Крім того, практика Європейського суду
може застосовуватися прокурорами в таких
випадках:
по-перше, за наявності в національному законодавстві правових «прогалин» щодо прав
людини та основоположних свобод, які визначені в Конвенції та протоколах до неї;
по-друге, для кращого розуміння тих положень національного законодавства, до яких
було внесено зміни або доповнення на підставі
рішень Європейського суду;
по-третє, при мотивуванні процесуальних
рішень із застосуванням аргументів, які наводяться Європейським судом у власних рішеннях;
по-четверте, у випадках використання в судовій практиці України таких основних принципів Конвенції, як верховенство права, справедливий суд, належна правова процедура,
розумний строк, справедлива сатисфакція та
інших, що використовуються у вітчизняному
законодавстві, але зміст їх не розкривається.
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ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ОДЕРЖАННЯ
НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ
З ОДЕРЖАННЯМ ЗАБОРОНЕНОГО ПОДАРУНКА

НАТАЛІЯ ЯРМИШ

УДК 343.3/.7

старший викладач
відділу підготовки прокурорів
з нагляду за додержанням законів при
виконанні судових рішень
у кримінальних провадженнях
Національної академії прокуратури України,
доктор юридичних наук, професор

Проблеми, пов’язані з кваліфікацією суспільно небезпечних діянь, що містять ознаки корупційних правопорушень, набули надзвичайної актуальності у зв’язку з численними змінами, які
останнім часом вносяться в національне антикорупційне законодавство, зокрема у Кримінальний кодекс (далі – КК) України. Розмежування правопорушень, передбачених різними галузями
права, якщо вони мають спільні ознаки, викликає неабиякі труднощі. Тому не дивно, що корупційним правопорушенням нині приділено особливу увагу.
Перелік науковців, які досліджують відповідну тематику, міг би бути неосяжним. Серед
них: П.П. Андрушко, М.Г. Арманов, О.Ф. Бантишев, Ю.В. Баулін, В.М. Бурдин О.П. Денега,
О.О. Дудоров, В.М. Киричко, І.Є. Мезенцева,
О.Г. Кальман, М.І. Мельник, В.О. Навроцький,
В.І. Осадчий, Я.В. Різак, М.В. Рябенко, А.В. Савченко, В.І. Тютюгін, М.І. Хавронюк, Ю.І. Шиндель та багато інших. Проте кількість проблем,
які виникають при застосуванні кримінального закону в антикорупційному аспекті, залишається великою.
Мета статті (завдання) полягає в тому, щоб
виявити, за яких умов те, що законодавець
у Законі України «Про запобігання корупції»
від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII називає «забороненим подарунком», насправді є «неправомірною вигодою», тобто предметом корупційних злочинів, а також проаналізувати інші
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недоліки антикорупційного законодавства,
пов’язані з «забороненим подарунком».
Проблема, заявлена у назві цієї статті, виникає при кваліфікації подій, що мають ознаки, передбачені у КК України: ст. 368 «Прий
няття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою»,
ст. 368‑3 «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми», ст. 368-4 «Підкуп особи, яка надає публічні послуги», ст. 354
«Підкуп працівника підприємства, установи чи
організації».
Пояснимо, чому на першому місці у наведеному переліку опинилася саме ст. 368 КК України (а не ст. 354, яка передує за номером): ст. 368
КК України єдина з усіх, де зазначена неправомірна вигода, у назві якої не міститься слово
«підкуп», тому саме на її прикладі проблему

ДОСЛІДЖЕННЯ
можна розглядати в найбільш спрощеному
вигляді. Достатньою мірою питання співвідношення неправомірної вигоди та забороненого
подарунка стосується й ст. 369-2 КК України
«Зловживання впливом», але ця стаття залишається за межами наведеного переліку з тієї
причини, що на даний час застосовуватися не
може внаслідок помилки законодавця – примітка цієї статті відсилає до Закону України
«Про засади запобігання та протидії корупції»,
який не є чинним.
Отже, саме ст. 368 КК України, що тривалий
час мала знайому кожному назву «Одержання хабара», буде використана як приклад для
розв’язання зазначеної проблеми. З усіх варіантів дій, передбачених цією статтею (прий
няття пропозиції або обіцянки неправомірної
вигоди, прохання надати неправомірну вигоду
та її одержання), саме «одержання неправомірної вигоди» найбільш очевидно межує з одержанням забороненого подарунка. Не викликає
сумнівів, що та ж сама проблема стосується й
іншої сторони події – особи, яка надає відповідні блага. Тому всі логічні викладки щодо одержання неправомірної вигоди поширюються й
на «хабародавця».
Проблема розмежування одержання неправомірної вигоди та одержання забороненого
подарунка породжена радикальними змінами
у законодавстві України, які відбулися і продовжуються відтоді, коли наша держава розпочала широкомасштабну акцію з протидії
корупції. Законодавчими новелами антикорупційного змісту пронизані чи не всі галузі
права. Мабуть, найбільших трансформацій
зазнав саме Кримінальний кодекс України.
Суттєво змінено і Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).
У ньому з’явилися статті щодо певних видів
подарунків, одержання яких тягне за собою
адміністративну відповідальність. Закономірно, що Закон України «Про запобігання корупції» (який є базовим для всього комплексу антикорупційного законодавства України) також
містить відповідні статті.
Не викликає сумнівів те, що положення усіх
антикорупційних законів мають бути узгоджені між собою. На жаль, стверджувати, що так
і є, було б перебільшенням. Навпаки, розбалансованість антикорупційного законодавства
вбачається вже при першому ознайомленні.
Для прикладу, не вдаючись у деталі, нагадає
мо широко відомий факт, що у переліку корупційних злочинів, наведеному в ст. 45 КК
України, міститься вказівка на злочини, які не

відповідають визначенню корупційного правопорушення, зазначеному в «Загальних положеннях» Закону України «Про запобігання
корупції». З іншого боку, в цьому переліку відсутня вказівка на певні злочини, які за наявності мети одержання неправомірної вигоди відповідають ознакам корупційних (наприклад,
ст. 370 КК України «Провокація підкупу») або
є корупційними за будь-яких умов (наприклад,
ст. 369-3 КК України «Протиправний вплив на
результати офіційних спортивних змагань»).
Аналіз співвідношення понять «неправомірна вигода» та «заборонений подарунок»
розпочнемо з їх визначень, які також містяться
у розділі «Загальні положення» Закону України «Про запобігання корупції». Відповідно до
цих визначень, подарунок – це «грошові кошти
або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують
безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної
ринкової». Порівняємо цю дефініцію з визначенням неправомірної вигоди, яке міститься
у тому ж розділі: «неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги,
послуги, нематеріальні активи, будь-які інші
вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають
або одержують без законних на те підстав».
Тож за ознаками, що належать до власне
цінностей, а не до особливостей їх одержання, поняття «подарунок» і «вигода» фактично співпадають. У визначенні подарунка не
конкретизований зміст послуг, а отже, вони
можуть бути й нематеріальними; у визначенні неправомірної вигоди вказано, що нею є
«будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру», а ними охоплюються й
нематеріальні послуги. Таким чином, різними
словами зафіксовано одне й те ж саме. Решта
ознак співпадають і текстуально. З цього випливає, що певне благо, яке за власними ознаками виглядає як подарунок, за умови, що його
«обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав», цілком може
виявитися неправомірною вигодою.
Необхідно розібратися, коли ж подарунок
залишається в межах адміністративних правовідносин, а за яких умов «трансформується»
у неправомірну вигоду як предмет злочинів,
зокрема і в той різновид, що раніше називався «хабар» (матеріальні цінності та послуги
матеріального характеру). Для цього знову
звернімось до Закону України «Про запобігання корупції». Варто наголосити, що ст. 23 зазначеного Закону має назву «Обмеження щодо
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одержання подарунків», хоч ця стаття містить
інформацію не лише щодо обмеження, а й
щодо заборони. Більше того, слово «обмежений» щодо подарунка застосовується тільки в
назві статті, а у тексті воно відсутнє: про те, що
йдеться саме про обмежений подарунок, можна робити висновок, лише зіставляючи ч.ч. 1
та 2 ст. 23 КУпАП, тобто застосовуючи так зване системне тлумачення.
Процитуємо те, що стосується заборони:
1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе
чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:
1) у зв’язку із здійсненням такими особами
діяльності, пов’язаної з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування;
2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.
Іншими словами, забороненим подарунком
є, по-перше, подарунок як подяка службовій
особі, яка виконує функції держави або місцевого самоврядування (а також прирівняній до
таких), за її дії, пов’язані з виконанням відповідних функцій, по-друге, подарунок від підлеглих. Якщо звернутися до ст. 3 Закону Украї
ни «Про запобігання корупції» (в якій ідеться
про суб’єктів корупції), виявляється, що заборона одержувати подарунки від підлеглих та
у зв’язку зі здійсненням діяльності, пов’язаної
з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, не стосується осіб, які є службовими особами приватного права та «пересічними» працівниками підприємств, установ чи
організацій. Здавалося б, останнім одержувати
подарунки за виконання обов’язків, пов’язаних зі своєю діяльністю, можна. Проте такий
висновок (як буде показано нижче) є передчасним.
Цілком зрозуміло, що заборона для зазначених осіб певної поведінки (у нашому випадку –
одержання подарунків) означає, що цього не
можна робити ніколи, за жодних умов. З огляду на зазначене доходимо висновку, що обмеженими можуть бути лише подарунки, які не
заборонені.
Про обмеження щодо одержання подарунків
ідеться у ч. 2 ст. 23: «Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону,
можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною
першою цієї статті, якщо вартість таких пода-
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рунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких
подарунків, отриманих від однієї особи (групи
осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому
прийнято подарунки».
Проте повернемось до подарунка забороненого. Наступний крок для вирішення питання
про співвідношення неправомірної вигоди та
«забороненого подарунка» – з’ясування, якими ж правовими наслідками загрожує людині
одержання останнього. Насамперед звернімося до КУпАП, який містить ст. 172-5 за назвою
«Порушення встановлених законом обмежень
щодо одержання подарунків». Але про заборонений подарунок у ній не йдеться. Диспозиція
статті цілком відтворює її назву і встановлює
відповідальність виключно за подарунок обмежений.
Не зайвим буде зазначити, що в такій редакції ст. 172-5 КУпАП викладено відносно нещодавно. До змін, внесених у КУпАП Законом
України «Про запобігання корупції», ст. 172-5
мала дві частини. Перша передбачала адміністративне стягнення за порушення обмежень,
а друга – за «порушення встановленої законом
заборони щодо одержання подарунка (пожертви)». При цьому визначення забороненого та
обмеженого подарунків за змістом були ідентичним нинішнім – забороненими оголошувались подарунки, одержані особами у зв’язку зі
здійсненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також «якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи».
Те, що в КУпАП тепер не йдеться про відповідальність за одержання забороненого подарунка, є доцільним, проте лише частково.
Добре, що сьогодні не передбачена адміністративна відповідальність за подарунок, заборонений у зв’язку із тим, що він одержаний за
виконання чи невиконання певних дій, пов’язаних зі службовими функціями особи. Добре –
тому, що такий вид одержання нібито забороненого подарунка насправді є одержанням
неправомірної вигоди, яке передбачено ст. 368
КК України. Втім, погано, що не передбачено й
адміністративну відповідальність за одержання подарунка від підлеглих.
Зрозуміло, що такі твердження потребують
ретельної аргументації. Для цього розглянемо
об’єктивну сторону основного складу злочину,
передбаченого ст. 368 КК України «Прийняття
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пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою», маючи на
увазі, що суб’єкт відповідного злочину (службова особа так званого публічного права)
співпадає із суб’єктом «одержання забороненого подарунка», визначеним у Законі України
«Про запобігання корупції».
Для наочності відтворимо ті фрагменти
тексту статті, які необхідні для з’ясування її
змісту саме у тому ракурсі, що аналізується:
«… одержання службовою особою … неправомірної вигоди … за вчинення такою службовою
особою в інтересах того, хто … надає неправомірну вигоду … будь-якої дії з використанням
наданої їй влади або службового становища…». Як бачимо, зміст диспозиції свідчить
про те, що вона аж ніяк не передбачає вчинення службовою особою тих дій, за які їй надано неправомірну вигоду. Ці дії, з одного боку,
лише мотивують поведінку «хабародавця» –
він у них зацікавлений, тому й надає за їх вчинення службовій особі неправомірну вигоду;
з іншого – службова особа розуміє, що цю вигоду вона одержує не просто так, а саме за свої дії
(чи бездіяльність) на користь того, хто її надає.
Отже, вчинення службовою особою дій, за які
вона одержує неправомірну вигоду, не охоплюється об’єктивною стороною цього злочину,
а лише мотивує дії «хабародавця». Відповідно,
ця мотивація усвідомлюється «хабароодержувачем». Таким чином, зазначені дії (чи бездіяльність) перебувають у площині суб’єктивної
сторони даного злочину. Якщо ж вони вчиняються, то за наявності ознак будь-якого складу злочину потребують окремої кваліфікації
(наприклад, за ст. 366 КК України «Службова
підробка»). Проте ці дії можуть бути й правомірними: про їх неправомірний характер вказівка у диспозиції відсутня. Більше того, добре
відомо, що у реальному житті значна (якщо
не більша) частина хабарів надається саме за
ті дії службової особи, які вона й зобов’язана
виконувати, тобто за поведінку цілком правомірну. Незважаючи на достатню очевидність
наведених аргументів, більшість практичних
працівників на запитання «до якого елемента складу злочину, передбаченого ст. 368 КК
України, належить виконання дій, за які службова особа одержує неправомірну вигоду?» надають відповідь: «до об’єктивної сторони».
Вочевидь, враховуючи таку типову помилку
та її вплив на результати процесу кваліфікації,
Пленум Верховного Суду України свого часу
розтлумачив питання щодо місця зазначених
дій серед ознак відповідного складу злочину

в постанові «Про судову практику у справах
про хабарництво» від 26 квітня 2002 р. № 5.
Ця постанова й досі залишається теоретичним підґрунтям для вирішення складних питань щодо корупційних злочинів. У пункті 3
постанови вказано: «Судам слід мати на увазі,
що об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 368 КК, полягає в одержанні хабара в
будь-якому вигляді. Оскільки виконання чи
невиконання службовою особою відповідних
дій перебуває за межами об’єктивної сторони
даного злочину, відповідальність настає незалежно від того, до чи після вчинення цих дій
було одержано хабар, був чи не був він обумовлений до їх вчинення, виконала чи не виконала службова особа обумовлене, збиралася чи ні
вона це робити». Зауважимо, що постанова не
пов’язує наявність чи відсутність складу злочину, передбаченого ст. 368 КК України, з моментом надання хабара – до чи після вчинення
службовою особою відповідних дій (зрозуміло,
якщо вони були виконані) – та з тим, чи була винагорода за них заздалегідь обумовлена. Таке
роз’яснення цілком відповідає тексту статті
й не може викликати заперечень, оскільки ані
про час надання неправомірної вигоди, ані про
попередній договір у статті не йдеться. Користуючись нагодою, зауважимо: саме тому, що
дії службової особи, про які йдеться, перебувають за межами даного складу злочину, не має
значення й те, що насправді суб’єкт не збирався їх виконувати; тобто такий обман не перетворює одержання неправомірної вигоди у шахрайство. Втім, практичні працівники схильні
до того, щоб у такій ситуації (яка для запобігання помилкам описана у постанові Пленуму)
бачити сукупність зловживання владою або
службовим становищем та шахрайства. Такий
підхід суперечить ознакам ст. 368 КК України,
тому є невиправданим, помилковим.
Після наведеного вище аналізу здійснимо
спробу підвести під ознаки ст. 368 КК України
наступну ситуацію. Людина, відчуваючи вдячність за те, що службова особа, не висловлюючи до неї жодних прохань, навіть не натякаючи
на якусь винагороду, чесно виконала свою роботу, тобто сумлінно задовольнила її законний
інтерес, від щирого серця підносить за це службовій особі якийсь «подарунок» (принаймні
так людина це назвала). Елементарні навички
щодо кримінально-правової кваліфікації дають в оцінці даної ситуації однозначний результат: подія цілком підпадає під ознаки
одержання неправомірної вигоди (ст. 368 КК
України), з одного боку, та її надання (ст. 369
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КК України) – з іншого. Наявні всі ознаки відповідних статей, тому говорити про відсутність
у події складу злочину не можна. Не випадково
в науці кримінального права та у практиці застосування кримінального закону з давніх часів і досі існує уявлення про два види хабарів:
хабар-підкуп та хабар-винагороду (подяку). Як
бачимо, такі погляди ґрунтуються виключно
на самому кримінальному законі: при уважному його вивченні цілком можна обійтися й без
будь-яких роз’яснень.
Підкреслимо, що, незважаючи на усі зміни, законодавець зберіг базову конструкцію
відповідних статей – в усіх складах злочинів,
пов’язаних з наданням/одержанням неправомірної вигоди за виконання певною особою
дій з використанням свого становища, власне ці дії до об’єктивної сторони не належать.
Тому питання про відповідальність осіб за надання/одержання певного блага як подяки за
вже виконані й заздалегідь не обумовлені цією
подякою дії, вирішується однаково: це злочин,
передбачений відповідною статтею. А предметом цих злочинів є неправомірна вигода.
З цього випливає, що у пункті 1 ч. 1 ст. 23
Закону України «Про запобігання корупції»
йдеться не про заборонений подарунок, а про
неправомірну вигоду як предмет злочину, а не
іншого правопорушення. Тому законодавець
цілком обґрунтовано виключив вказівку на
нього з КУпАП. Коли у ст. 172-5 цього Закону
відповідне правопорушення було зазначено,
виникала невиправдана колізія між злочинами, передбаченими цією статтею і статтями
Кримінального кодексу України. Добре, що відповідно до ст. 9 того ж КУпАП така колізія має
бути вирішеною на користь Кримінального
кодексу України. Але не всі правозастосовувачі
й досі розуміють, що подяка, про яку йдеться,
насправді є не подарунком за хорошу роботу, а справжньою неправомірною вигодою.
Якщо б про заборону такого подарунка у Законі України «Про запобігання корупції» навіть
не згадувалося, він усе одно був би заборонений КК України як одержання неправомірної
вигоди. Тому вказівка у ч. 1 ст. 23 КК України,
що суб’єктами одержання забороненого подарунка є не всі суб’єкти корупційних правопорушень, а лише зазначені «у пунктах 1, 2 частини
першої статті 3 цього закону», є зайвою – для
кримінально-правової кваліфікації значення
не має. Кримінальній відповідальності за нібито подарунки, одержані у зв’язку зі здійсненням особою дій, пов’язаних з виконанням її
функцій, підлягають й інші особи, тобто ті, що
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є суб’єктами не лише ст. 368, а й статей 368-3,
368-4, 354 КК України. Саме таке розв’язання
проблеми продиктоване конструкцією зазначених статей. Обговорення питання про
справедливість, доцільність відповідних законодавчих визначень – тема окремого обговорення: проблема існує й потребує ретельного
дослідження. Тим більше, що за такий подарунок відповідальність можлива не лише у разі
його одержання, а й у випадку погодження на
відповідну пропозицію, обіцянку. Зрозуміло,
що інша сторона події у такому разі надає не
заборонений подарунок, а неправомірну вигоду. І не обов’язково надає, а хоча б пропонує чи
обіцяє її.
Слід наголосити, що одержувати подарунки
(насправді – неправомірну вигоду) у зв’язку зі
здійсненням діяльності, пов’язаної із виконанням своїх функцій, не можна й тим суб’єктам,
які не зазначені у ст. 23 Закону України «Про
запобігання корупції», тобто службовим особам приватного права та особам, що надають
публічні послуги. Така заборона випливає з самого КК України. Втім, не будемо приховувати
того, що до них застосовувати той же алгоритм,
що і до ст. 368 КК України, дещо складніше. Але
ця складність проявляється у суто психологічному сенсі. Річ у тім, що назви обох цих статей містять слово «підкуп». З огляду на те, що
в різних їх частинах передбачені як суб’єкти
і «хабародавець», і «хабароодержувач», слово
«підкуп» у назві є непридатним. Адже підкуповує лише одна сторона події – іншу, навпаки,
підкуповують. Проте недоречним є поняття
«підкуп» і для позначення дій «хабародавця»,
оскільки за конструкцією ст.ст. 368-3 та 368-4
КК України під їх ознаки підпадає й хабар-подяка, тобто винагорода без підкупу. А наявність слова «підкуп» у назві начебто перешкоджає можливості такої кваліфікації. І все ж таки
саме «начебто». Насправді ж назва статті на
кваліфікацію не впливає, а диспозиція цілком
дозволяє говорити не лише про хабар-підкуп,
а і про хабар-подяку (винагороду за дії, вже виконані та заздалегідь не обумовлені неправомірною вигодою).
Після того, як наведено відповідні аргументи, можна констатувати таке. У ситуації,
коли суб’єкт відповідного злочину одержує
певні блага за дії, пов’язані зі своїми функціями, слово «подарунок» як позначення такого
підношення існує лише в уявленні самих злочинців (а також тих людей, які недостатньо
розібралися з ознаками відповідних статей),
а насправді ця винагорода є наданою/одер-
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жаною неправомірною вигодою. Тому пункт 1
ч. 1 ст. 23 Закону України «Про запобігання
корупції» суперечить кримінальному закону.
Слово «подарунок» у зазначеному контексті
не має права на існування, оскільки перекручує справжній зміст відповідних подій. Для
усунення плутанини в цьому питанні доцільно
було б виключити пункт 1 із ч. 1 ст. 23 Закону
України «Про запобігання корупції».
Повернімось до іншого виду забороненого
подарунка, того, що передбачений у пункті 2
ч. 1 ст. 23 Закону України «Про запобігання
корупції», тобто подарунка від підлеглих. Стосовно такого подарунка можна стверджувати,
що тут законодавець не помилився. Заборонити його одержання було б цілком корисно.
Але, на жаль, насправді він заборонений суто
декларативно. Нагадаємо, що адміністративна відповідальність за такий подарунок не передбачена (у ст. 172-2 КУпАП йдеться про відповідальність лише за обмежений подарунок,
а про заборонений – ні), а кримінальна вельми
проблематична, хоча теоретично й можлива.
Для того щоб розглянути питання про кримінальну відповідальність службової особи за
подарунок від підлеглих, звернімось до постанови Пленуму Верховного Суду України, яка
вже згадувалася як джерело корисної інформації про корупційні злочини. Процитуємо
пункт 3 постанови: «Одержання службовою
особою незаконної винагороди від підлеглих
чи підконтрольних осіб за протегування чи
потурання, за вирішення на їх користь питань, які входять до її компетенції, також слід
розцінювати як одержання хабара. Дії винних
належить визнавати даванням і одержанням
хабара й у тих випадках, коли умови одержання матеріальних цінностей або послуг хоча
спеціально і не обумовлювались, але учасники
злочину усвідомлювали, що особа дає хабар з
метою задоволення тих чи інших власних інтересів або інтересів третіх осіб».

Як бачимо, тут знов-таки йдеться про ті
випадки, коли «подарунок» начальнику надається не від щирого серця, а за задоволення
інтересів. Проте зрозуміло, що довести такий інтерес вкрай складно, майже неможливо. Саме тому випадки застосування ст. 368
до службових осіб за одержання подарунків
від підлеглих невідомі. А відповідальність за
КУпАП була можлива (й реально застосовувалася), доки у ст. 172-5 цього Кодексу передбачалася відповідальність не лише за одержання
обмеженого, а й за одержання забороненого
подарунків. Після змін, внесених до КУпАП
14 жовтня 2014 року Законом України «Про запобігання корупції», адміністративно-правова
відповідальність за одержання забороненого
подарунка зникла. Таким чином, подарунок від
підлеглих залишився поза межами антикорупційного реагування.
Зважаючи на викладене, вважаємо за доцільне:
– статтю 23 Закону України «Про запобігання корупції» назвати «Заборона та обмеження
щодо одержання подарунка» (замість її назви
«Обмеження щодо одержання подарунка»);
– виключити пункт 1 із ч. 1 ст. 23 зазначеного Закону, де йдеться про заборону певним
особам одержувати «подарунок» «у зв’язку
зі здійсненням такими особами діяльності,
пов’язаної з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування», оскільки такий
«подарунок» насправді є неправомірною вигодою, за одержання якої передбачена кримінальна відповідальність;
– статтю 172 КУпАП назвати «Порушення
встановлених законом заборон та обмежень
щодо одержання подарунка» (замість «Порушення встановлених законом обмежень щодо
одержання подарунка») та додати до неї час
тину, яка передбачала б адміністративну відповідальність особи за одержання подарунка
від підлеглих.

Наталія Ярмиш

ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ З ОДЕРЖАННЯМ
ЗАБОРОНЕНОГО ПОДАРУНКА
Розглянуто законодавчі визначення забороненого подарунка та неправомірної вигоди. На підставі
аналізу ст. 368 Кримінального кодексу України зроблено висновок, що один із видів «забороненого подарунка», визначеного у ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції», насправді є неправомірною вигодою,
одержання якої відповідає ознакам корупційного злочину.
Ключові слова: корупційний злочин; кримінальна відповідальність; адміністративна відповідальність; неправомірна вигода; заборонений подарунок.
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О СООТНОШЕНИИ ПОЛУЧЕНИЯ НЕПРАВОМЕРНОЙ ВЫГОДЫ
С ПОЛУЧЕНИЕМ ЗАПРЕЩЕННОГО ПОДАРКА
Рассмотрены законодательные определения запрещенного подарка и неправомерной выгоды. На основании анализа ст. 368 Уголовного кодекса Украины сделан вывод, что один из видов «запрещенного подарка», предусмотренного ст. 23 Закона Украины «О предотвращении коррупции», на самом деле является
неправомерной выгодой, получение которой соответствует признакам коррупционного преступления.
Ключевые слова: коррупционное преступление; уголовная ответственность; административная
ответственность; неправомерная выгода; запрещенный подарок.

Nataliia Yarmysh
ABOUT THE CORRELATIONBETWEEN OBTAINING AN IMPROPER ADVANTAGE
AND RECEIVINGA FORBIDDEN GIFT
Legislative definitions of a forbidden gift and improper advantagehave been considered. The conclusion has been
made on the basis of analysis of Article 368 of the Criminal Code of Ukraine that one of the types of a forbidden gift
as defined in Article 23 of the Law of Ukraine «On Prevention of Corruption» is actually an improper advantage
obtaining of which bears attributes of a corruption offence.
Keywords: corruption crime; criminal responsibility; administrative responsibility; improper advantage;
forbidden gift.

Вийшов друком науково-практичний посібник
«Представництво прокурором у суді
законних інтересів держави»

54

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРОРОМ У СУДІ
ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРОРОМ У СУДІ
ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

Науково-практичний посібник

У науково-практичному посібнику
розглянуто актуальні питання діяльності
прокурора щодо представництва в суді
законних інтересів держави та реалізації
органами прокуратури конституційної
функції представництва, яка залишається
однією із дієвих форм захисту законних
інтересів держави.
Видання буде корисне для студентів
вищих юридичних навчальних закладів,
працівників органів прокуратури та інших
правоохоронних органів, суддів, а також
усіх,
хто
цікавиться
діяльністю
прокуратури.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОКУРОРОМ ПРАВ
УЧАСНИКА ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ
З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

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

УДК 343.163

Система та діяльність органів прокуратури України на сьогодні зазнали суттєвих змін, які зумовлені необхідністю їхньої перебудови за європейськими принципами і відмови від функцій,
невластивих прокуратурам країн Європи.
Законом України «Про прокуратуру»
від 14 жовтня 2014 р. [1] обмежено випадки
здійснення органами прокуратури представництва інтересів держави та громадянина
в суді, сформовано засади забезпечення внутрішньої незалежності прокурора.
Водночас важливим завданням сьогодення
є не тільки засвоєння основних європейських
принципів і стандартів, а й вироблення специфічних засобів та заходів, необхідних для подальшого формування національної – української прокуратури.
У більшості держав Європейського Союзу –
Італія, Польща, Німеччина, Франція тощо –
прокурори мають повноваження поза межами
кримінальної сфери, які визначені конституціями або законодавством цих країн. Тільки
у прокуратурах 8 держав – членів ЄС відсутні будь-які функції у позакримінальній сфері або наявні вкрай обмежені повноваження
(Великобританія, Кіпр, Данія, Естонія, Ірландія, Люксембург, Мальта, Фінляндія).
У рішеннях Європейського суду з прав людини стосовно України неодноразово констатувалась наявність численних порушень
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв’язку з невиконанням або надмірною тривалістю виконання

в Україні остаточних рішень національних
судів [2].
Із ухваленням 14 жовтня 2014 р. нового Закону України «Про прокуратуру» та внесенням
змін до Закону України «Про виконавче провадження» повноваження прокурора у сфері виконання судових рішень були дещо розширені.
Стаття 23 Закону України «Про прокуратуру»
доповнена пунктом 6 ч. 6, що регламентує
повноваження прокурора при представництві
інтересів громадянина або держави в суді –
права прокурора брати участь у виконавчому
провадженні при виконанні рішень у справі.
Крім того, внесеними 14 жовтня 2014 р.
змінами до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про
виконавче провадження» [3] прокурора як
учасника виконавчого провадження наділено
повноваженнями сторони щодо оскарження
рішень, дій або бездіяльності державного виконавця з питань виконавчого провадження
у порядку, встановленому цим Законом.
Повноваженням прокурора у сфері представництва присвячено праці багатьох вчених,
таких як Р. Стефанчук, М. Говоруха, О. Кучер,
М. Мичко, М. Руденко.
Разом з тим, після ухвалення 14 жовтня
2014 р. Закону України «Про прокуратуру»,
виникла необхідність формування науково об-
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ґрунтованих пропозицій щодо удосконалення
вказаної діяльності. Цьому сприяє аналіз питань, які виникають у практичній діяльності
прокурорів.
Дані статистичного звіту роботи органів
прокуратури в поточному році свідчать про
найбільшу кількість виконаних судових рішень саме у сфері земельних відносин (див.
таблицю нижче).
Земельні відносини завжди були та залишаються для України головною темою суспільного життя, найважливішим об’єктом правового регулювання. Їх характер і особливості
значною мірою зумовлені специфікою об’єкта – землі, яка виконує багатоаспектні функції.
Вона, як один із відносно самостійних природних об’єктів, водночас є найважливішою частиною єдиної екосистеми. При цьому від якісного
стану землі багато в чому залежить екологічне
благополуччя кожної людини, суспільства та
держави в цілому.
Відповідно до ст. 14 Конституції України, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави [4].
Використання громадянином права власності на землю не може завдавати шкоди правам
та свободам інших громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі. У зв’язку з цим земля є особ
ливим об’єктом цивільно-правових відносин.

Зважаючи на актуальність окресленого питання, захист інтересів громадян, територіальних громад і держави у сфері використання та
охорони земель постійно перебуває в полі зору
органів прокуратури.
Про це свідчать сотні винесених судами рішень про задоволення позовів прокурорів, тисячі повернутих на їх виконання гектарів землі вартістю мільярди гривень.
Головним критерієм оцінки ефективності
представницької діяльності прокурора є реальне поновлення прав громадян та інтересів держави, територіальних громад, зокрема й фактичне повернення землі у власність
держави.
За даними Єдиної системи статистики та
аналізу роботи органів прокуратури Украї
ни, в 2015 році сума, на яку реально виконано рішення судів за позовами прокурорів
з питань земельних відносин, становить понад 4,3 млрд грн (у 2014 році – також більше
4 млрд грн) [5].
У поточному році вже задоволено таких позовів прокурорів майже на 2 млрд грн. Сума за
рішеннями, що підлягають виконанню, становить понад 1,7 млрд грн.
Завдяки належно організованій роботі забезпечено реальне виконання рішень судів
у сфері земельних відносин на суму понад
1,4 млрд грн. Площа повернутих земель та не-
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законне надання яких попереджено становить
майже 32 тисячі гектарів.
Більшу половину суми реального виконання рішень забезпечено прокурорами Дніпропетровської (176,7 млн грн), Запорізької
(56,3 млн грн), Київської (541,5 млн грн) областей, а також міста Києва (71,6 млн грн).
Зокрема, завдяки вжитим органами прокуратури Дніпропетровської області заходам
виконано судове рішення та повернуто державі земельну ділянку площею майже 7 гектарів
вартістю понад 40 мільйонів гривень.
У поточному році задоволено 59 скарг прокурорів, внесених у порядку відомчого конт
ролю на рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб органів державної виконавчої служби,
а також дві скарги, які були подані до суду.
Наказом Генерального прокурора України
«Про організацію роботи органів прокуратури
щодо представництва інтересів громадянина
або держави в суді та їх захисту при виконанні
судових рішень» від 28 травня 2015 р. № 6гн
прокурорів зорієнтовано на необхідності при
пред’явленні позову ініціювати забезпечення
позовних вимог у порядку, передбаченому законом [6].
Питання забезпечення позову врегульова
но відповідними нормами Господарського
процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу
адміністративного судочинства України, а також постановою Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення
позову» від 26 грудня 2011 р. № 16 [7], постановою Пленуму Верховного Суду України «Про
практику застосування судами цивільного
процесуального законодавства при розгляді
заяв про забезпечення позову» від 22 грудня
2006 р. № 9 [8], постановою Пленуму Вищого
адміністративного суду України «Про практику
застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ» від 6 березня 2008 р. № 2 [9].
Крім того, постановою Пленуму Вищого
господарського суду України «Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин» від 17 травня
2011 р. № 6 передбачено, що за наявності відомостей про можливість вчинення відповідачем
дій, які можуть утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду, допускається
забезпечення позову шляхом заборони реєструвати право власності на спірну земельну
ділянку, відчужувати її будь-яким способом,

передавати в іпотеку, користування, а також
використовувати спірну земельну ділянку або
її частину [10].
Прокурору потрібно своєчасно ініціювати
перед судом вжиття заходів забезпечення позову, правильно визначати способи забезпечення
з урахуванням ситуації, яка має місце в кожному конкретному випадку (накладення арешту
на земельну ділянку; заборона відповідачам та
будь-яким іншим особам вчиняти дії щодо забудови земельної ділянки, її використання, відчуження, здійснення поділу, об’єднання; заборона
суб’єктам, які здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, вчиняти
дії, пов’язані з державною реєстрацією речових
прав; заборона відповідним уповноваженим
органам вчиняти дії щодо видачі будівельних
паспортів забудови земельних ділянок, здійснювати приймання та реєстрацію повідомлення про початок виконання будівельних робіт
на ділянках, реєстрацію декларацій про готовність об’єктів до експлуатації, які забудовані на
спірних земельних ділянках, тощо).
У заяві (клопотанні) про забезпечення позову слід зазначати всі необхідні дані щодо
боржників, стягувачів, кадастрові номери земельних ділянок, їх місце розташування та
інше, щоб уникнути непорозумінь та складнощів при безпосередньому виконанні відповідної ухвали суду.
При винесенні судом ухвали про забезпечення позову необхідно звертати увагу на те,
чи відповідає вона вимогам до виконавчого документа, зокрема щодо правильного та
в повному обсязі зазначення у ній даних про
боржника і стягувача (ст. 18 Закону України
«Про виконавче провадження»). При виявленні недоліків невідкладно вживати заходів
щодо їх усунення.
Як свідчить прокурорська практика, своєчасно відреагувати на порушення закону можливо лише в разі забезпечення систематичного
контролю за станом виконання рішення суду.
Належним чином організована робота на
цій стадії сприятиме виконанню постановленого надалі в даній справі позитивного рішення і, відповідно, досягнення результату представницької діяльності.
У свою чергу, можна виділити особливості
виконання рішень, постановлених у справах
за позовами прокурорів з питань земельних
відносин, які можна умовно розділити на три
категорії, а саме:
1) рішення про стягнення коштів (плата за
землю, відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, стягнення збитків, завда-
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них забрудненням земель, відшкодування збитків, заподіяних безоплатним користуванням
землею без укладення договору оренди та ін.);
2) зобов’язання вчинити певні дії (звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок,
витребування, повернення землі з незаконного володіння, повернення земельних ділянок
у зв’язку з припиненням або розірванням договорів оренди земельних ділянок);
3) рішення, що не мають зобов’язального
характеру (визнання протиправними та скасування рішень органів місцевого самовряду
вання, визнання недійсними державних актів
на право власності на земельну ділянку, внесення відповідних записів щодо реєстрації
прав тощо).
При виконанні рішень судів про стягнення
коштів особливих питань не виникає, адже їх
виконання безпосередньо залежить від майнового стану боржників. На жаль, у кожному
регіоні України є рішення, які не виконуються роками через відсутність майна та коштів
у боржників.
На практиці найбільш проблемними є виконання судових рішень щодо вчинення певних
дій, зокрема щодо звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок, та рішення незобов’язального характеру.
Так, одним із складних питань є наявність
на земельних ділянках, які підлягають звільненню за судовими рішеннями, капітальних
будівель та споруд, знесення яких потребує
значних витрат. При цьому державні виконавці обов’язок зі сплати таких витрат покладають на стягувачів – органи місцевого самоврядування. Як наслідок, поширеними в державі
є випадки необґрунтованого та незаконного
повернення виконавчих документів про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок без виконання на підставі пункту 4 ч. 1
ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження» – у зв’язку з неавансуванням стягувачами – органами місцевого самоврядування
витрат на проведення виконавчих дій.
Зазначене призводить до того, що рішення
суду залишається невиконаним, інтересам громадян та державі завдаються суттєві збитки.
Разом з тим Закон України «Про виконавче
провадження» не зобов’язує стягувача проводити авансування витрат на проведення
виконавчих дій. А тому постанови державних
виконавців про повернення виконавчих документів без виконання з вищезазначених підстав є незаконними та підлягають скасуванню.
У разі виявлення таких випадків слід оскаржувати незаконні постанови в порядку відом-

58

чого контролю чи до суду. Свої вимоги необхідно мотивувати так: авансування витрат на
виконавче провадження регламентовано ст. 42
вищевказаного Закону, відповідно до якої з метою забезпечення провадження виконавчих
дій стягувач може за погодженням із державним виконавцем внести на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби певну грошову суму для здійснення необхідних
витрат або покриття їх частини, якщо інше не
передбачено цим Законом. Після завершення
виконавчого провадження авансовий внесок
повністю повертається стягувачу, якщо інше
не передбачено цим Законом.
Витрати органів державної виконавчої
служби на організацію та проведення виконавчих дій щодо забезпечення примусового
виконання рішень є витратами виконавчого
провадження (ст. 41 Закону України «Про виконавче провадження»), які здійснюються за
рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виконавчого провадження, що
використовуються у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України. При цьому ст. 41
надає чіткий перелік витрат, які пов’язані з організацією та проведенням виконавчих дій.
Таким чином, даний Закон не зобов’язує
стягувача проводити авансування витрат на
проведення виконавчих дій. Це є його правом,
а не обов’язком.
На особливу увагу з боку прокурорів «заслуговують» постанови державних виконавців про
закінчення виконавчих проваджень у зв’язку
з неможливістю виконати судове рішення про
зобов’язання повернути земельну ділянку без
участі боржника. У таких випадках державні
виконавці нерідко обмежуються лише накладенням штрафу на боржника. Виконавчі провадження закінчуються без виконання на підставі
пункту 11 ч. 1 ст. 49 Закону України «Про виконавче провадження» у зв’язку з неможливістю
виконати рішення суду без участі боржника.
Водночас, відповідно до ст. 75 Закону, в разі
невиконання боржником судового рішення
про зобов’язання особисто вчинити певні дії
державний виконавець повинен, крім іншого,
встановити, чи можливо провести виконання
рішення без участі боржника.
Неможливість виконати рішення без участі
боржника є законодавчою підставою закінчення виконавчого провадження в тому випадку,
коли таке виконання безпосередньо пов’язане
з особою боржника і саме боржник має особисто вчиняти певні дії для його виконання.
Зважаючи на те що рішення судів про зобов’язання повернути земельну ділянку фак-
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тично є вимогою про вилучення майна в боржника, державний виконавець зобов’язаний
організувати його виконання відповідно до
повноважень, наданих йому Законом. При
цьому відсутність боржника не може бути перешкодою для повернення земель державі за
актом приймання-передачі.
Прокурором було оскаржено до суду постанову державного виконавця про закінчення
на підставі пункту 11 ч. 1 ст. 49 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчого провадження з виконання постановленого
за позовом прокурора судового рішення про
зобов’язання суб’єкта господарювання повернути земельну ділянку загальною площею
20 тис. кв. м територіальній громаді міста.
Ухвалою суду, яка набрала законної сили,
визнано незаконною та скасовано постанову
державного виконавця.
Постановляючи таке рішення, суд виходив
з того, що в цьому випадку участь боржника не
є тим фактором, який обумовлює можливість
(або неможливість) виконання рішення суду.
А державний виконавець не позбавлений можливості вчинити дії з повернення земельної
ділянки територіальній громаді міста за актом
приймання-передачі.
У подальшому державним виконавцем вжито належних заходів до виконання судового рішення, земельну ділянку повернуто.
Певний час існувала проблема при виконанні судових рішень щодо реєстрації (перереєстрації) речових прав на земельні ділянки.
Так, відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26 жовтня 2011 р. № 1141, з 1 січня
2013 р. припинення права власності, інших речових прав або обтяжень на нерухоме майно,
а також скасування державної реєстрації прав
здійснювались шляхом внесення відповідних
записів та відміток лише до вже наявних у Державному реєстрі прав відомостей [11].
При цьому відомості про зареєстровані до
1 січня 2013 р. майнові права, зокрема на земельні ділянки, із Державного земельного кадастру до Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно не передавались. Тому державні реєстратори були позбавлені можливості вносити записи про скасування державної
реєстрації прав, проведеної до 1 січня 2013 р.

Це унеможливлювало виконання судових
рішень про скасування державної реєстрації
прав на нерухоме майно, які незаконно набувались до 2013 року.
Кабінетом Міністрів України 5 лютого
2014 р. внесено зміни до вищезазначеного
Порядку. Серед іншого, пункт 41 Порядку доповнено абзацом 2, відповідно до якого в разі
скасування на підставі рішення суду державної
реєстрації прав, проведеної до 1 січня 2013 р.,
та за відсутності державної реєстрації цих прав
у Державному реєстрі, державний реєстратор
переносить до вказаного реєстру записи про
державну реєстрацію прав, що містяться в інформаційних системах, та вносить запис про
скасування державної реєстрації прав.
Цікавим є питання, яке виникає при виконанні рішень суду про повернення державі земельних ділянок лісогосподарського призначення.
У разі постановлення судом рішення про
витребування таких земельних ділянок, окрім
реєстрації права власності за державою в особі
відповідного органу, прокурор у випадку зміни
цільового призначення ділянок повинен також ініціювати внесення змін щодо відновлення попереднього виду цільового призначення.
При цьому слід урахувати, що внесення змін
до відомостей про земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно,
Державному земельному кадастрі, Державному лісовому кадастрі проводиться за заявою
власника або користувача землі на підставі
відповідної документації. Статтею 20 Земельного кодексу України визначено, що віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної
влади, органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень. Зважаючи на це,
слід ініціювати перед уповноваженим органом
вжиття заходів щодо розроблення відповідної
документації та внесення змін до Державних
реєстрів.
Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що при виконанні судових рішень у сфері земельних відносин виникає багато питань,
не на всі з яких є відповіді в чинному законодавстві. Тому вважаємо, що чинні норми в цій
сфері потребують подальшого удосконалення
з метою приведення їх у відповідність до сучасних європейських стандартів.
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ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
У статті проаналізовано питання реалізації прокурором прав учасника виконавчого провадження
при виконанні судових рішень з питань земельних відносин. Досліджено статистичні дані та практичні
питання організації роботи при здійсненні діяльності у цій сфері.
Ключові слова: представництво прокурором інтересів громадянина або держави при виконанні
судових рішень; виконавче провадження; земельні відносини.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОКУРОРОМ ПРАВ УЧАСТНИКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье проанализированы вопросы реализации прокурором прав участника исполнительного производства при исполнении судебных решений в сфере земельных отношений. Исследованы статистические данные и практические вопросы, возникающие при осуществлении деятельности в этой сфере.
Ключевые слова: представительство прокурором интересов гражданина или государства
при исполнении судебных решений; исполнительное производство; земельные отношения.
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EXERCISE OF THE PUBLIC PROSECUTOR’S RIGHT TO PARTICIPATE IN ENFORCEMENT
PROCEEDINGS IN EXECUTION OF COURT RULINGS WITH REGARD TO LAND MATTERS
This article tackles the issue of how public prosecutor exercises the right to participate in enforcement
proceedings in execution of court rulings with regard to land matters. Statistical implications and matters referring
administering of abovementioned issues are studied also.
Keywords: representation by public prosecutor citizen’s and state’s interests in the execution of court decisions;
the execution production; landed relationships.
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Одним із засобів належного функціонування судової влади в будь-якій державі, у тому числі й
в Україні, є інститут юридичної відповідальності судді, оскільки вчинення суддею протиправних
дій становить підвищену суспільну небезпеку, адже посягає на саму сутність правосуддя. Кримінальні правопорушення, що вчиняються суддями, завдають значної шкоди не лише авторитету
судової влади, а й авторитету держави у цілому.
Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено механізм
притягнення судді до кримінальної відповідальності, який є однією із форм контролю за
діяльністю носіїв судової влади. Його завданням має бути досягнення розумного балансу
між такими засадами, як незалежність, недоторканність суддів, та їх відповідальністю за
власні рішення, дії або бездіяльність як у службовій, так і позаслужбовій діяльності.
У наш час трапляються випадки зловживання суддями своїми повноваженнями, що
негативно впливає на суспільну довіру до цієї
гілки влади. Практика свідчить про те, що останнім часом відбулося зростання кількості
кримінальних проваджень щодо суддів за вчинення злочинів проти правосуддя. Відповідно
до статистичного звіту форми № 1-СЛ протягом 2015 року направлено до суду 18 обвинувальних актів про злочини, вчинені суддями
у сфері правосуддя (2014 рік – 17) [1]. Отже,
питання ефективності притягнення суддів до
кримінальної відповідальності є актуальним.
У вітчизняній науковій літературі проблему
притягнення суддів до кримінальної відповідальності досліджували О. Капліна, Р. Куйбіда,
Л. Москвич, І. Тітко, В. Тютюгін, М. Погорець-

кий, О. Польовий та інші вчені. Однак важливість і багатогранність проблемних питань,
що мають місце в правозастосовній діяльності,
а також недостатність їх наукової розробленості зумовили необхідність визначення особливостей проведення досудового розслідування
щодо професійних суддів на час здійснення
ними правосуддя, що і є метою статті.
В Україні судді несуть кримінальну відповідальність на визначених законодавством
підставах. Кримінальним кодексом (далі – КК)
України поряд зі злочинами у сфері службової діяльності визначено також злочини, які
можуть бути вчинені суддями як службовими
особами, які здійснюють правосуддя. Однак
наразі в кримінально-правовій науці залишається низка невирішених питань, пов’язаних
із кримінальною відповідальністю суддів за
ухвалення (постановлення) завідомо неправосудного рішення. Наприклад, питання про
те, ким (яким органом) має бути встановлена
неправосудність судового рішення, як саме
тлумачити поняття «неправосудне судове
рішення». Складність притягнення судді до
кримінальної відповідальності, передбаченої
ст. 375 КК України, зумовлюється суперечністю між незалежністю суддів, яка включає
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право судді на свободу оцінки фактів справи,
та правом на справедливе, неупереджене та
обґрунтоване рішення у справі.
Поняття «неправосудний» стосовно рішень
органів судової влади досить широко застосовується у сфері нормативного регулювання.
Зокрема, цей термін вживається в ч. 4 ст. 62
Конституції України, міжнародних актах, рішеннях Конституційного Суду України, указах Президента України, постановах Пленуму
Верховного Суду України, наказах Генерального прокурора України та інших нормативно-
правових актах. Водночас, оперуючи поняттям
«неправосудність», жоден із правових актів
не дає тлумачення його юридичного змісту,
а тому це питання залишається відкритим,
що, як зазначають дослідники, призводить до
індивідуального тлумачення цього терміна в
судовій практиці. Науковці слушно зауважують, що проблему загострює незначне застосування на практиці ст. 375 КК України через
високу латентність таких злочинів, наявність
у суддів імунітету, що ускладнює притягнення їх до кримінальної відповідальності, тощо.
Але основною причиною такої ситуації є те, що
в теорії й практиці не вироблено науково обґрунтованих критеріїв кваліфікації цього злочину, зокрема відсутнє тлумачення поняття
«неправосудність» [2].
Зазвичай до неправосудних відносять вироки, що не відповідають вимогам законності та
обґрунтованості. Вказане поняття пов’язується із неправильним застосуванням норм матеріального права, грубим порушенням норм
процесуального права або невідповідністю
висновків суду фактичним обставинам справи.
Так, у постанові Пленуму Верховного Суду
України від 13 червня 2007 року № 8 «Про незалежність судової влади» зазначено, що судові рішення є обов’язковими до виконання
на всій території України і тому вважаються
законними, доки вони не скасовані в апеляційному чи касаційному порядку або не переглянуті компетентним судом в іншому порядку,
визначеному процесуальним законом, в межах
провадження справи, в якій вони ухвалені.
Виняткове право перевірки законності та обґрунтованості судових рішень має відповідний
суд згідно з процесуальним законодавством.
Оскарження у будь-який спосіб судових рішень, діяльності судів і суддів щодо розгляду
та вирішення справи поза передбаченим процесуальним порядком у справі не допуска
ється [3]. Отже, констатувати наявність в діях
судді ознак злочину, передбаченого ст. 375 КК
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України, можливо лише у разі скасування рішення судом вищої інстанції. В іншому випадку відповідно до ч. 5 ст. 124 Конституції України воно є законним.
З огляду на викладене прокурору доцільно використовувати повноваження, вказані
у ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», та
вживати заходи представницького характеру
шляхом внесення апеляційної або касаційної
скарги на судове рішення, заяви про перегляд у
зв’язку з нововиявленими обставинами. Лише
після прийняття остаточного рішення у справі, яким буде скасовано неправосудне рішення,
можливо притягнути суддю до кримінальної
відповідальності за фактом вчинення злочину,
передбаченого ст. 375 КК України.
За загальним правилом досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями, здійснюють слідчі органів
державного бюро розслідувань. Якщо суддею
Конституційного Суду України, суддею суду
загальної юрисдикції, народним засідателем
або присяжним під час виконання ними цих
функцій вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 368 КК України, досудове
розслідування здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України.
Особливості здійснення досудового розслідування щодо суддів обумовлено гарантіями їх недоторканності, визначеними у Законі
України «Про судоустрій і статус суддів». Згідно з ч. 5 ст. 49 вказаного Закону, проникнення
в житло або інше володіння судді, їх службове
приміщення, особистий чи службовий транспорт, проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування їх телефонних розмов,
особистий обшук судді, а також огляд, виїмка
їх кореспонденції, речей і документів можуть
проводитись лише на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального
прокурора України або його заступників, керівника регіональної прокуратури або його
заступників [4].
Крім того, Законом України від 15 липня
2015 року № 613-VIII «Про внесення зміни до
статті 247 Кримінального процесуального кодексу України» внесено зміни до ст. 247 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК)
України та передбачено, що розгляд клопотань
про надання дозволу на проведення негласних
слідчих (розшукових) дій щодо суддів, працівників суду та правоохоронних органів та/або у
приміщеннях судових та правоохоронних органів, який віднесений згідно з положеннями
цієї глави до повноважень слідчого судді, може
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здійснюватися слідчим суддею Апеляційного
суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя
поза межами територіальної юрисдикції органу досудового розслідування, який здійснює
досудове розслідування.
У такому разі слідчий, прокурор звертаються з клопотаннями про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій
до слідчого судді апеляційного суду, найбільш
територіально наближеного до апеляційного
суду, в межах територіальної юрисдикції якого
здійснюється досудове розслідування [5].
З огляду на те, що злочини, які вчиняються суддями, можуть бути віднесені до підслідності Національного антикорупційного
бюро України, у вказаних кримінальних провадженнях можливе проведення такого виду
негласних слідчих (розшукових) дій, як моніторинг банківських рахунків. Так, відповідно
до ст. 269-1 КПК України, за наявності обґрунтованої підозри, що особа здійснює злочинні
дії з використанням банківського рахунку, або
з метою розшуку чи ідентифікації майна, що
підлягає конфіскації або спеціальній конфіскації, у кримінальних провадженнях, віднесених
до підслідності Національного антикорупційного бюро України, прокурор може звернутися до слідчого судді в порядку, передбаченому
ст.ст. 246, 248, 249 КПК України, для винесення
ухвали про моніторинг банківських рахунків.
Особливу увагу слід приділити порядку повідомлення про підозру суддям, оскільки згідно з пунктом 3 ч. 1 ст. 481 КПК України вказаним правом наділено виключно Генерального
прокурора України або його заступника. При
цьому виникає питання щодо того, ким вручається таке повідомлення про підозру.
З цього приводу цікавою є позиція Ю. Сухова та П. Андрушка, які зазначили, що процесуального статусу підозрюваного (крім випадку
затримання) особа набуває не після складання
тексту, а лише після вручення повідомлення.
Саме із цим моментом пов’язується набуття
особою відповідних процесуальних прав після
їх роз’яснення слідчим, прокурором. Відповідно до змісту ст. 277 КПК України процесуальні
дії щодо складення і вручення повідомлення
про підозру може вчинити виключно одна й та
сама службова особа, яка має відповідні процесуальні повноваження. Отже, науковці дійшли
висновку, що Генеральний прокурор України
або його заступник не можуть доручити вручення повідомлення судді іншому прокурору,
зважаючи на наведене вище [6].

На практиці повідомлення про підозру зазначеній категорії осіб вручає слідчий, який
проводить досудове розслідування, або прокурор, який здійснює процесуальне керівництво
досудовим розслідуванням, за письмовим дорученням Генерального прокурора України або
його заступника. Вказана позиція підтримана
у постановах Вищого адміністративного суду
України (від 30 листопада 2015 року у справі
№ П/800/396/15, від 18 січня 2016 року у справі № 800/408/15) в адміністративних справах за
позовами суддів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання протиправним
та скасування рішень про відсторонення від посади.
З огляду на те, що ст. 36 КПК України пов’язує право на повідомлення про підозру особі
лише з процесуальним керівництвом, таку
процесуальну дію стосовно судді може вчинити лише прокурор – процесуальний керівник,
яким повинен бути не будь-який прокурор,
визначений у пункті 15 ч. 1 ст. 3 КПК України,
а лише Генеральний прокурор України чи його
заступник, який на підставі відповідної постанови включений до складу групи прокурорів –
процесуальних керівників.
Наступною гарантією суддівської недоторканності є особливий порядок затримання
суддів та застосування щодо них запобіжних
заходів. Відповідно до ст. 126 Конституції України суддя не може бути без згоди Верховної
Ради України затриманий або заарештований
до винесення обвинувального вироку судом.
З метою ініціювання вирішення вказаного питання у Верховній Раді України прокурору необхідно звернутись до Голови Верховного Суду
України. При цьому чинним законодавством
чітко не визначено, який саме документ (подання, клопотання) вноситься, за чиїм підписом, відомості, які у ньому повинні міститися,
строки вирішення тощо.
У практичній діяльності до Голови Верховного Суду України вноситься подання за підписом Генерального прокурора України чи
виконувача обов’язків Генерального прокурора України. У подальшому при підтриманні
позиції Генеральної прокуратури України питання про затримання чи арешт судді може
бути розглянуто Верховною Радою України за
поданням, внесеним Головою Верховного Суду
України.
Таке подання повинно бути вмотивованим, містити докази того, що підтверджують
факт вчинення зазначеною в поданні особою
суспільно небезпечного діяння, визначеного

63

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 6’2016
Кримінальним кодексом України. У разі якщо
подання не відповідає цим вимогам, Голова
Верховної Ради України повертає його Голові
Верховного Суду України [7].
Після отримання постанови Верховної Ради
України про надання дозволу на обрання запобіжного заходу щодо судді процесуальний
керівник у кримінальному провадженні звертається із клопотанням про обрання запобіжного заходу до слідчого судді у загальному порядку, передбаченому главою 18 КПК України.
У контексті дослідження особливостей досудового розслідування щодо суддів набуває
актуальності питання відсторонення їх від
посади, яке здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на підставі
вмотивованого клопотання Генерального прокурора України. При цьому наявні рішення Вищого адміністративного суду України, якими
задоволено позови учасників кримінального
провадження та скасовано рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відсторонення суддів від посади.
На підставі аналізу такої судової практики
слід визначити такі обставини, якими обґрунтовані рішення Вищого адміністративного
суду України: оригінал справи про адміністративне правопорушення вилучений органом
досудового розслідування та долучений до
матеріалів кримінального провадження, що
унеможливлює доступ судді до матеріалів цієї
справи; судді через певний проміжок часу виповнюється 65 років, що є безумовною підставою для відставки судді, а не відсторонення
від посади; закінчення повноважень судді у
межах п’ятирічного строку; відсутність доказів, що підозрюваний, перебуваючи на посаді,
знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на
свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме
кримінальному провадженню іншим чином;
ненаведення повною мірою мотивів необхідності відсторонення судді від посади; непродовження строку досудового розслідування та
непроведення жодних процесуальних дій стосовно судді протягом тривалого часу.
Крім того, постановою Вищого адміністративного суду України від 1 липня 2015 року у
справі № 800/167/15 скасовано рішення Комісії
про відсторонення судді від посади, яка мотивована тим, що виконувач обов’язків Генерального
прокурора України не наділений правом звертатися до Комісії з відповідним клопотанням. Од-
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нак, відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України «Про
прокуратуру», у разі відсутності Генерального
прокурора України його повноваження здійснює перший заступник Генерального прокурора
України, а в разі відсутності першого заступника – один із заступників Генерального прокурора України [8]. Отже, наведеною нормою на
особу, яка виконує повноваження Генерального
прокурора України у разі його відсутності, покладаються обов’язки виконання всіх повноважень, якими згідно із цим Законом наділено
Генерального прокурора України.
Окремими вимогами чинного законодавства, які регламентують порядок притягнення до кримінальної відповідальності певної
категорії осіб, аналогічно визначено повноваження особи, яка виконує обов’язки Генерального прокурора України. Так, у ст. 218 Закону
України «Про Регламент Верховної Ради України» вказано, що подання про надання згоди на
притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата
ініціюється відповідно прокурором. Подання
щодо народного депутата повинно бути підтримано і внесено до Верховної Ради України
Генеральним прокурором України (виконувачем обов’язків Генерального прокурора України). З огляду на зазначені положення норм
Закону виконувач обов’язків Генерального
прокурора України наділений повноваженнями щодо звернення до Комісії з клопотанням
про відсторонення (продовження строку відсторонення) суддів від посади.
У разі скасування рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відсторонення судді від посади виникає питання щодо
можливості звернення до Комісії з повторним
таким клопотанням. Вказане питання не врегульовано у законодавстві, у зв’язку з чим серед науковців та практиків відсутня єдина
позиція щодо його вирішення. Враховуючи
той факт, що відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України рішення
суду про скасування рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не може бути
оскаржено до Верховного Суду України, за Генеральною прокуратурою України залишається право повторно звертатись до Комісії з відповідним клопотанням.
Підсумовуючи, слід наголосити на необхідності удосконалення механізму притягнення
суддів до кримінальної відповідальності, чіткого законодавчого врегулювання питань, які виникають у практичній діяльності прокурорів, з
метою уникнення негативної судової практики.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ СТОСОВНО ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ
Здійснено правовий аналіз деяких питань притягнення суддів до кримінальної відповідальності. Запропоновано універсальне узагальнююче поняття «неправосудне судове рішення». Досліджено особливості
досудового розслідування щодо професійних суддів, які полягають у визначеному порядку повідомлення про
підозру, затримання, обрання запобіжних заходів, ініціювання проведення негласних слідчих (розшукових)
дій.
Ключові слова: досудове розслідування; професійний суддя; гарантії недоторканності; неправосудне рішення.

Ольга МАЛАЯ
ОСОБЕННОСТИ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
В ОТНОШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СУДЕЙ
Осуществлен правовой анализ некоторых вопросов, связанных с привлечением судей к уголовной
ответственности. Предложено универсальное обобщающее понятие «неправосудное судебное решение».
Исследованы особенности досудебного расследования в отношении профессиональных судей, которые
заключаются в определенном порядке сообщения о подозрении, задержании, применении мер обеспечения
уголовного производства, инициировании проведения негласних следственных (розыскных) действий.
Ключевые слова: досудебное расследование; профессиональный судья; гарантии неприкосновенности;
неправосудное решение.

Оlga MALA
FEATURES OF PRE-TRIAL INVESTIGATION IN RESPECT OF PROFESSIONAL JUDGES
The analіzes of some legal issues related to the involvement of judges in the criminal liability is presented.
The universal umbrella term «illegal decision» is proposed. The features of the pre-trial investigation are researched
in respect of professional judges, which consist in a certain order of message on suspicion, apprehension, taking
measures to ensure the criminal proceedings, initiation of the undercover investigation (search actions).
Keywords: pre-trial investigation; professional judge; guarantees of immunity; unjust decision.
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Суспільство зацікавлене в тому, щоб верховенство права
було гарантоване шляхом справедливого,
неупередженого та ефективного здійснення правосуддя.
Пункт 1 Бордоської декларації

Кримінальне провадження на підставі угоди, зокрема за участю неповнолітнього, є відносно новою складовою міжгалузевого інституту спрощеного та скороченого розгляду матеріалів.
Цей інститут, закріплений у новій редакції Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК)
України 2012 року, яка є результатом рецепції англосаксонського права, став активно розвиватися в Україні.

Як свідчать статистичні показники роботи
прокурора у 2015 році, кількість ухвалених вироків на підставі угоди у кримінальному провадженні порівняно з 2014 роком зменшилася. Так, у 2015 році на підставі угоди ухвалено
18 144 вироки – 26% загальної кількості ухвалених вироків (у 2014 році – 21 587 вироків – 32%),
з них 333 – щодо неповнолітніх – 10% загальної
кількості ухвалених вироків щодо неповнолітніх (у 2014 році – 431 вирок – 12% [1]) [2].
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Таким чином, закономірно, що питання
впровадження цього інституту у вітчизняний
кримінальний процес зацікавили багатьох
вчених і практиків (зокрема, Г. Власову, І. Гловюк, Ю. Дьоміна, В. Кучера, В. Мухіна, Р. Новака,
В. Нора, Г. Середу, В. Тація, Л. Удалову, В. Тертишника, М. Хавронюка).
Не піддаючи сумніву важливе значення наявних наукових досліджень, необхідно зазначити, що автори, як правило, зосереджували
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увагу на теоретичному розумінні поняття угоди у кримінальному провадженні, історії виникнення і становлення інституту угод, видах
угод, порядку та підставах для винесення вироку на підставі угод, а також наслідках їх невиконання. Водночас проблеми апеляційного
оскарження прокурором вироків, ухвалених на
підставі угод, сьогодні недостатньо досліджені.
Мета статті (завдання) полягає у науковому аналізі актуальних питань апеляційного
оскарження вироку суду, яким затверджено
угоду у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього.
Легальне визначення терміна «угода» відсутнє в національному кримінальному процесуальному законодавстві. У Великому тлумачному словнику сучасної української мови
угода визначається як: «1. Взаємна домовленість про взаємні зобов’язання. 2. Договір, за
яким встановлюються взаємні зобов’язання
щодо чого-небудь // Згода між ким-небудь на
основі якоїсь вигоди» [3, 1495]. Згідно зі словником термінів і понять «Законотворча діяльність», поняття «угода» розкривається як волевиявлення двох і більше сторін, спрямоване
на встановлення, зміну чи припинення взаємних юридичних прав та обов’язків [4, 324].
У наукових джерелах, присвячених проблематиці кримінального процесу, під кримінальним провадженням на підставі угоди, як
правило, розуміють складний комплексний
міжгалузевий інститут, який регулює кримінальні процесуальні відносини щодо укладення домовленостей між підозрюваним чи
обвинуваченим та прокурором і потерпілим,
призначення покарання, затвердження угоди
судом та наслідки невиконання затвердженої
угоди судом [5, 43].
Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладено
один із двох видів угод: перший – угода про
примирення (між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим), другий – угода про
визнання винуватості (між прокурором та
підозрюваним чи обвинуваченим).
Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у
провадженні щодо: кримінальних проступків,
злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів; особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, за умови викриття
підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у
вчиненні злочину, віднесеного до підслідності

Національного антикорупційного бюро України,
якщо інформація щодо вчинення такою особою
злочину буде підтверджена доказами.
Водночас у ч. 3 ст. 469 КПК України передбачено, що угода про примирення між потерпілим та обвинуваченим може бути укладена
у провадженні щодо кримінальних проступків,
злочинів невеликої чи середньої тяжкості та
у кримінальному проваджені приватного обвинувачення.
Не розкриваючи правову природу та особливості вказаних угод у кримінальному провадженні, оскільки такі питання вже були
предметом розгляду у наукових дослідженнях,
вбачається за доцільне зупинитися на повноваженнях прокурора щодо апеляційного
оскарження вироків, якими затверджені угоди
у кримінальному провадженні.
У кримінальному процесуальному законі
передбачено виключний перелік підстав, через які прокурором може бути оскаржений вирок суду на підставі угоди.
Зокрема, відповідно до пункту 2 ч. 4 ст. 394
КПК України, вирок суду першої інстанції на
підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості
може бути оскаржений прокурором виключно
з підстав: призначення судом покарання, менш
суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода не
може бути укладена.
Водночас вирок суду першої інстанції на підставі угоди про примирення між потерпілим
та обвинуваченим відповідно до пункту 3 ч. 3
ст. 394 КПК України може бути оскаржений в апеляційному порядку прокурором виключно з підстав затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з ч. 3 ст. 469 КПК
України угода не може бути укладена.
Таким чином, обсяг повноважень прокурора щодо апеляційного оскарження вироку у
кримінальному провадженні щодо неповнолітнього, яким затверджено угоду, безпосередньо залежить від виду укладеної угоди.
Варто зауважити, що обов’язок перевірки
угоди на відповідність вимогам КПК України
та інших законів покладено на суд (пункт 1 ч. 7
ст. 474 КПК України). Крім того, суд також наділений правом відмовити в затвердженні угоди, якщо умови угоди суперечать вимогам КПК
України та/або інших законів.
У постанові пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних
справ від 11 грудня 2015 року № 13 «Про прак-
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тику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод» зазначено, що суди
при здійсненні кримінального провадження на
підставі угод зобов’язано забезпечити точне й
неухильне застосування чинного законодавства, своєчасний та якісний їх розгляд, керуватися Конституцією України, Кримінальним кодексом України, Кримінальним процесуальним
кодексом України, положеннями інших нормативно-правових актів України, міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також враховувати практику Європейського суду з прав людини та висновки Верховного Суду України [13].
Втім на практиці непоодинокими є випадки
затвердження судом угод, укладених із істотним порушенням КПК України або неправильним застосуванням КК України.
Так, неправильне застосування кримінального законодавства, як правило, виявляється в
частині визначення покарання.
Зокрема, неповнолітнім, всупереч вимогам
ч. 3 ст. 61 КК України, призначається покарання у виді обмеження волі [6], а на порушення
вимог ст. 100 КК України – покарання у виді
240 годин [7], 150 годин громадських робіт [8]
(при максимально допустимих 120 годинах).
Необхідно зазначити, що, незважаючи на
вичерпність переліку підстав в кримінальному процесуальному законодавстві, оскарження прокурором вироків, якими затверджено
угоди в кримінальному провадженні, суди апеляційної інстанції неоднаково вирішують це
питання.
Переважно суди вказують, що права на
оскарження судового рішення на підставі угоди у зв’язку з порушенням КПК України або
неправильним застосуванням КК України мають виключно обвинувачений (засуджений) і
його захисник – з огляду на пункт 1 ч. 4 ст. 394
КПК України та пункт 1 ч. 3 ст. 424 КПК України (зокрема, в частині невиконання судом першої інстанції вимог, встановлених у пункті 1
ч. 7 ст. 474 КПК України, згідно з яким суд має
відмовити в затвердженні угоди, якщо умови
угоди суперечать вимогам КПК України та/або
КК України). За таких обставин, у разі якщо
суддею-доповідачем відповідно до ч. 4 ст. 399
КПК України не вирішено питання про відмову
прокурору у відкритті провадження на стадії
відкриття апеляційного провадження з вищевказаних підстав, у задоволенні апеляційної
скарги зазвичай відмовляють [9].
Проте є й інші приклади вирішення цього
питання судами апеляційної інстанції.
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Зокрема, в ухвалі Апеляційного суду
м. Києва від 12 лютого 2015 р. у справі
№ 369/12345/14-к визначено, що апеляційна
скарга прокурора на вирок суду першої інстанції, яким затверджено угоду про примирення
між потерпілою і неповнолітнім обвинуваченим, підлягає задоволенню у зв’язку із недотриманням судом першої інстанції обов’язків,
визначених у ч. 4 ст. 474 КПК України, а також
допущенням призначення обвинуваченому покарання, яке суперечить вимогам КПК
України та кримінального закону, порушує
його права і через неможливість виконання
покарання обвинуваченим [10]. Аналогічна
позиція викладена також в ухвалі Апеляційного суду Миколаївської області від 29 жовтня
2014 року № 482/1801-14-к [11].
В ухвалі Апеляційного суду Луганської
області від 27 травня 2013 року у справі
№ 426/159/13-к зазначено про задоволення
апеляційної скарги прокурора прокуратури
Сватівського району на вирок Сватівського
районного суду Луганської області від 12 березня 2013 року, відповідно до якого за угодою
про примирення неповнолітніх обвинувачених згідно зі ст. 105 КК України звільнено від
відбування покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру та передано під нагляд матері строком на 1 рік.
Було надано таке обґрунтування правової
позиції: суд першої інстанції допустив неправильне тлумачення закону, яке суперечить
його точному змісту, тобто порушив вимоги ст.
413 КПК України і затвердив угоду, яка не відповідає законодавству [12].
Щодо цього слід зауважити, що таке рішення
апеляційного суду також узгоджується з правовою позицією, викладеною у підпункті 2 пункту 19 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних
справ від 11 грудня 2015 року № 13 «Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод», згідно з якою у разі
надходження до суду угоди про визнання винуватості або про примирення з узгодженим
між сторонами звільненням неповнолітнього
підозрюваного чи обвинуваченого від кримінальної відповідальності відповідно до ст. 97
КК України чи від покарання згідно зі ст. 105
КК України із застосуванням в обох випадках
примусових заходів виховного характеру суд,
керуючись пунктом 1 ч. 7 ст. 474 КПК України,
має відмовити у затвердженні угоди, оскільки
вирішення питання про звільнення як від кримінальної відповідальності, так і від покаран-
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ня відповідно до ст.ст. 471, 472 КПК України не
може бути предметом домовленостей (угоди)
сторін, крім випадку звільнення від відбування покарання з випробуванням. Якщо ж угода
з узгодженою сторонами мірою покарання надійшла до суду під час судового розгляду, а суд,
розглянувши матеріали кримінального провадження та заслухавши думку сторін, вбачає
підстави для застосування ст. 97 чи ст. 105 КК
України, то, керуючись пунктом 3 ч. 7 ст. 474
КПК України, він має відмовити в затвердженні угоди та за наслідками здійснення судового
провадження в загальному порядку звільнити
особу від відповідальності (ст. 97 КК України)
чи від покарання (ст. 105 КК України) [13].
Таким чином, необхідно зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями
кримінального провадження серед іншого є
охорона прав, свобод та законних інтересів
учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду
для того, щоб, зокрема, до кожного учасника
кримінального провадження була застосована
належна правова процедура.
Прокурор, який є учасником кримінального
провадження, здійснює встановлену Консти-

туцією України функцію державного обвинувачення з метою, як визначено у ст. 1 Закону
України «Про прокуратуру», захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства
та держави.
Водночас у пунктах 1, 3 Бордоської декларації, прийнятої Консультативною радою європейських суддів (висновок № 12 (2009)) та
Консультативною радою європейських прокурорів (висновок № 4 (2009)), зазначено,
що: «Прокурори та судді забезпечують на всіх
стадіях провадження гарантію прав та свобод
людини, а також захист громадського порядку.
Належне виконання різних, але взаємодоповнюючих функцій суддями та прокурорами є
необхідною гарантією справедливого, неупередженого та ефективного відправлення правосуддя» [14].
З огляду на це достатньо обґрунтованим і своєчасним, на наш погляд, є внесення
змін до КПК України щодо наділення прокурора правом оскарження вироку, яким затверджено угоду в кримінальному провадженні (як
про визнання винуватості, так і про примирення), в усіх випадках допущення істотного порушення вимог КПК України або неправильного
застосування норм КК України.
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Володимир Чеботарьов, Ксенія Годуєва

ДО ПИТАННЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ ВИРОКУ СУДУ, ЯКИМ ЗАТВЕРДЖЕНО УГОДУ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНЬОГО
У статті досліджено положення кримінального процесуального законодавства, якими регламентовано повноваження прокурора щодо оскарження вироку суду, яким затверджено угоду у кримінальному
провадженні щодо неповнолітнього. Визначено типові помилки, які допускаються у вироках суду на підставі угод у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. Проаналізовано практику судів апеляційної
інстанції щодо розгляду апеляційних скарг прокурора на вироки суду першої інстанції, якими затверджені
угоди у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього.
Зроблено висновок про доцільність наділення прокурора правом оскарження вироків, якими затверджені угоди в кримінальному провадженні (як про визнання винуватості, так і про примирення), в усіх випадках допущення істотного порушення вимог КПК України або неправильного застосування норм КК України.
Ключові слова: повноваження прокурора; апеляційне оскарження; вирок на підставі угоди; кримінальне провадження щодо неповнолітнього.

Владимир Чеботарев, Ксения Годуева
К ВОПРОСУ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ ПРИГОВОРА СУДА,
КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНО СОГЛАШЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
В статье исследованы положения уголовного процессуального законодательства, которыми регламентированы полномочия прокурора относительно обжалования приговора суда, которым утверждено
соглашение в уголовном производстве в отношении несовершеннолетнего. Определены типичные ошибки,
допускаемые в приговорах суда на основании соглашений в криминальных производствах в отношении
несовершеннолетних. Проанализирована практика судов апелляционной инстанции по рассмотрению
апелляционных жалоб прокурора на приговоры суда первой инстанции, которыми утверждены соглашения в уголовном производстве в отношении несовершеннолетнего.
Сделан вывод о целесообразности наделения прокурора правом обжалования приговоров, которыми
утверждены соглашения в уголовном производстве (как о признании вины, так и о примирении), во всех
случаях допущения существенного нарушения требований УПК Украины или неправильного применения
норм УК Украины.
Ключевые слова: полномочия прокурора; апелляционное обжалование; приговор на основании соглашения; уголовное производство в отношении несовершеннолетнего.

Volodymyr Chebotarоv, Kseniia Goduіeva
TO THE ISSUE OF APPEAL THE VERDICT APPROVED THE AGREEMENT
IN A CRIMINAL PROCEDURE AGAINST A MINOR
In the article the provisions of the criminal procedure law regulates the powers of the public prosecutor
regarding the appeals court decision which approved the agreement in a criminal proceeding relatively minor
are researched. The typical mistakes made in the court verdict on the basis of agreements in criminal procedure
regarding minors are determined. The practice of courts of appeal to consider appeals prosecutor on sentences of
the trial court, which approved the agreement in a criminal proceeding against a minor are analyzed.
The conclusion about advisability of empower the prosecutor the right to appeal the sentences, which approved
the agreement in criminal procedures (as a plea, and the reconciliation) , in all cases the assumption substantial
violations of the Code of Criminal Procedure of Ukraine or the incorrect application of the Criminal Code of Ukraine
is made.
Keywords: the powers of the public prosecutor; appeal; the sentence on the basis of agreements; the criminal
proceedings against a minor.
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
ЮРІЙ ЛУЦЕНКО ПРЕДСТАВИВ
ПРОКУРОРА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

16 червня 2016 року Генеральний прокурор
України Юрій Луценко представив колективу
прокуратури Львівської області нового керівника – старшого радника юстиції Юрія Квятківського.
Захід відбувся за участю голови Львівської обласної державної адміністрації Олега
Синютки, керівництва органів влади, місцевого самоврядування, правоохоронних і судових
структур, представників ЗМІ та громадськості.
Як зазначив у своєму виступі Генеральний
прокурор України Юрій Луценко, серед основних завдань, які він ставить перед собою,
є відновлення довіри суспільства до роботи
прокурорів, і «відновлення довіри почнемо
з себе». З метою викорінення корупції в прокурорських лавах започаткована перевірка на
доброчесність. Для цього кожен прокурор зобов’язаний заповнити анкету, в якій має чесно
відповісти на низку запитань стосовно його
діяльності та матеріальних статків. Роботу
з очищення органів прокуратури очолить Петро Шкутяк – людина безумовно чесна, яка
пройшла війну і зробить усе для того, щоб
ефективно виконати поставлене завдання.

Також Юрій Луценко звернув увагу на цілу
низку недоопрацювань, наявних у діяльності
регіональної прокуратури. Зокрема, це стосується нерозкриття кримінальних проваджень
про розкрадання коштів під час проведення
Євро-2012 у Львові, привласнення посадовцями органів місцевого самоврядування земель
під виглядом потреб для бійців АТО, проблеми
Грибовицького сміттєзвалища. «Де ці провадження і чому вони не в суді?» – наголосив керівник відомства.
Нового прокурора Львівської області Юрія
Квятківського Генеральний прокурор України
охарактеризував як професійну та цілеспрямовану людину:

«Знаю його давно, ще з часів роботи
в МВС. Крім того, відгуки про його
роботу у прифронтовій зоні мене задовольняють, і найголовніше – він
не має жодних стосунків до місцевої
еліти, що дасть йому змогу наводити
порядок в регіоні».
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У свою чергу, Юрій Квятківський подякував
Генеральному прокурору України за надану
довіру та зазначив, що усвідомлює усю важливість цієї посади.

«Я знаю, що Львівщина – це особлива область, і розумію усю повноту
відповідальності, яка покладена на
мене. Тому докладу усіх зусиль для
вирішення нагальних проблем регіо-

Довідково

ну. Для нас є справою честі відновити
довіру громадян до органів прокуратури та правоохоронної системи загалом». Водночас прокурор області
наголосив, що готовий до конструктивного діалогу з усіма представниками громадськості, адже він зацікавлений, щоб на території Львівської
області панував закон.

Юрій Квятківський родом із Васильківського району Київської області. Закінчив Академію
управління Міністерства внутрішніх справ України та з 1991 року розпочав свою діяльність на
різних посадах в органах внутрішніх справ України. Зокрема, працював слідчим і старшим слідчим відділів внутрішніх справ Головного управління МВС України у м. Біла Церква Київської
області, слідчим в особливо важливих справах відділу по розслідуванню злочинів, скоєних організованими групами, ГУ МВС України в Київській області. У 1997–2008 роках обіймав посади
заступника та начальника районних і міських відділів Головного управління МВС України в Київській області, а в січні 2008 року був призначений на посаду першого заступника начальника
ГУ МВС України в Київській області, на якій перебував до березня 2010 року, після чого звільнився з органів внутрішніх справ.
Із березня до грудня 2014 року обіймав посаду начальника слідчого управління ГУ МВС Украї
ни в Київській області та УМВС України в Херсонській області.
В органах прокуратури Юрій Квятківський працює з квітня 2015 року. Спершу – на посаді заступника прокурора Київської області, пізніше на цій же посаді в прокуратурі Луганської області,
яку згодом очолював.

Прес-служба прокуратури
Львівської області
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
ЮРІЙ ЛУЦЕНКО ПРЕДСТАВИВ
НОВОГО КЕРІВНИКА ПРОКУРАТУРИ
ОДЕЩИНИ

17 червня 2016 року Генеральний прокурор
України Юрій Луценко представив колективу
прокуратури Одеської області нового керівника – радника юстиції Олега Жученка.
У заході взяли участь голова Одеської обласної державної адміністрації, керівники органів
місцевої влади та місцевого самоврядування,
правоохоронних органів і суду, представники
ЗМІ.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко звернув увагу присутніх на те, що головним
завданням органів прокуратури на сьогодні
є відновлення довіри населення через самочищення та «ловля великої риби».
У пріоритеті роботи прокуратури Одеської
області має стати ретельна перевірка використання бюджетних коштів.

«Я не терпітиму прокуратуру, яка
роками не може розслідувати пограбування бюджетних коштів при дорожньому будівництві, зловживання
тендерами, ігнорування фіктивних
фірм, через які відмиваються кошти», – зазначив Юрій Луценко.

Також Генеральний прокурор України констатував незадовільну криміногенну ситуацію
на Одещині, вказавши, що регіон займає перше
місце за рівнем злочинності по державі.

«В Одесі не має залишатися недоторканних кланів, які порушують закон», – підкреслив Юрій Луценко.
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Керівник Генеральної прокуратури також
звернув увагу прокурора області на необхідність
покращення роботи і реальної результативності
у напрямі представництва інтересів громадянина
та держави у судах, особливо у земельній сфері.
Новопризначеного прокурора Одещини
Юрій Луценко охарактеризував як молоду,
енергійну людину, непов’язану з існуючими
кланами, що маніпулюють законом, керівника,
який пройшов публічний відбір на цю посаду,
показавши достойні результати.

Довідково

У свою чергу, Олег Жученко подякував керівництву Генеральної прокуратури України
за проявлену довіру та запевнив присутніх, що
повністю розуміє весь рівень відповідальності,
покладений на нього і керівництвом, і суспільством у цілому.
Також новий керівник обласної прокуратури зазначив про необхідність повернення
довіри та кар’єрний ріст тих співробітників
прокуратури, які дійсно сумлінно працюють і
щоденно показують результат.

Жученко Олег Дем’янович народився 20 січня 1986 року у м. Літин Вінницької області.
У 2007 році закінчив Одеську національну юридичну академію за спеціальністю «правознавство». Із жовтня 2006 року по липень 2010 року працював на посадах слідчого та старшого слідчого прокуратури Ленінського району м. Вінниці Вінницької області. З липня 2010 року по січень
2012 року – заступник прокурора Староміського району м. Вінниці. Із січня 2012 року по вересень 2015 року обіймав посади прокурора та старшого прокурора відділу прокуратури Вінницької області, прокурора Літинського району Вінницької області.
З вересня по грудень 2015 року працював заступником прокурора Одеської області, а з грудня
2015 року – першим заступником прокурора області.
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